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αλλαγής φάσης»

ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Παραλλαγές τοίχου Trombe (Glass-Water 

Trombe Wall & Water Trombe Wall)

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την υπολογιστική μελέτη 

της θερμικής απόδοσης ενός παθητικού ηλιακού συστήματος που 

χρησιμοποιείται κατά τον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων. Πιο 

συγκεκριμένα, γίνεται ανάλυση μιας παραλλαγής του κλασικού 

τοίχου Trombe, ο οποίος περιλαμβάνει πέρα από το υαλοστάσιο 

και τον τοίχο θερμικής αποθήκευσης, ένα ενσωματωμένο υλικό 

αλλαγής φάσης (Glass-Water Trombe Wall). Ειδικότερα, το υλικό 

αλλαγής φάσης που έχει προστεθεί βρίσκεται στην μορφή του 

τοίχου νερού. Μετά την προσομοίωση του τοίχου, γίνεται 

σύγκριση μεταξύ αυτού και των άλλων 2 κατηγοριών ως προς την 

θερμική απόδοση του συμβατικού τοίχου Trombe, με αυτή του 

Water-Trombe Wall αλλά και του Glass-Water Trombe Wall, 

προκειμένου να καταλήξουμε στον πιο αποδοτικό από τους 3. Για 

να έχουμε μία σωστή σύγκριση, οι προσομοιώσεις έγιναν κάτω 

από ίδιες και σταθερές συνθήκες. Για την επίλυση του 

προβλήματος, κατά την προσομοίωση λήφθηκε υπόψη η ηλιακή 

ακτινοβολία όπου γίνεται χρήση του μοντέλου Discrete Ordinates, 

ενώ επίσης χρησιμοποιήθηκε ως μοντέλο τύρβης το SST k-ω 

αλλά και η υπόθεση Boussinesq. 

a) GWTW

Υπολογιστικό πλέγμα Glass-Water 

Trombe Wall

Υπολογιστικές τιμές θερμικής 

απόδοσης των τοίχων

Κατανομή θερμοκρασίας σε κάθε τοίχο

Συμπεράσματα

⮚ Ο Water Trombe Wall έχει μεγαλύτερη θερμική απόδοση από τον

συμβατικό τοίχο Trombe και από τον Glass-Water Trombe Wall που

είναι ο λιγότερο αποδοτικός.

⮚ Η κατανομή της θερμοκρασίας του τοίχου Trombe είναι υψηλότερη αφού

⮚ Η προσθήκη του τοίχου νερού στο σύστημα μειώνει την

προσπίπτουσα ακτινοβολία

⮚ Και η ύπαρξη του υαλοστασίου μειώνει περαιτέρω την

ακτινοβολία αυτή

⮚ Και οι 3 κατηγορίες τοίχων δεν έχουν μεγάλη διαφορά στην ταχύτητα

που έχει ο αέρας στο κανάλι αέρος.

⮚ Η αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας μειώνει την απόκλιση της θερμικής

απόδοσης του συμβατικού τοίχου Trombe και του Water Trombe Wall,

χωρίς ωστόσο ο συμβατικός να γίνεται πιο αποδοτικός από τον τοίχο

νερού.

⮚ Η παροχή μάζας του νερού έχει μικρή επίδραση στην θερμική απόδοση

του τοίχου Water Trombe Wall.

⮚ Η ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται ο Glass-Water Trombe Wall είναι

μικρότερη από αυτή του Water Trombe Wall

b) WTW c) TW

 WTW GWTW TW 

ΤINLET (°C) 
 

15 15 15 

ΤOUTLET (°C) 29.25 27.85 33.1 

MASS FLOW (KG/S) 0,023 0.019 0.022 

A(M^2) 1.89 1.89 1.2 

CP(J/KG-K) 1006.43 1006.43 1006.43 

I(W/M^2) 600 600 600 

𝜼 0.29 0.216 0.24 

 


