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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Βιορευστομηχανικής και 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Τομέα Ρευστών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου στα πλαίσια Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στη Βιοϊατρική Τεχνολογία. 

Στο τέλος μιας προσπάθειας πολλών ετών, νιώθω την ειλικρινή ανάγκη να εκφράσω την 
ευγνωμοσύνη μου σε όλους εκείνους που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνεισέφεραν στην 
προσπάθεια αυτή. 

Κατ’ αρχήν στον επιβλέποντα της διατριβής Καθηγητή (Ε.Μ.Π.) Σωκράτη Τσαγγάρη για την 
αμέριστη και ουσιαστική συμπαράστασή του σε όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, από το 
ξεκίνημα ως την τελευταία πραγματικά ώρα της. Τον ευχαριστώ ειλικρινά γιατί στάθηκε δίπλα μου 
όχι μόνο ως επιβλέπων της διατριβής αλλά και ως ηθικός συμπαραστάτης. Ως πανεπιστημιακός 
δάσκαλος με δίδαξε ότι η επιμονή στην προσπάθεια και η σεμνότητα αποτελούν το μόνο δρόμο για να 
καταφέρνει κάποιος τους στόχους του. Η δυνατότητα συνεργασίας μαζί του με έμαθε πολλά. Σε αυτόν 
οφείλω την επιστημονική μου κατάρτιση στη Βιορευστομηχανική και οι υποδείξεις του ήταν πάντα 
καθοριστικές. Τον ευχαριστώ για την υπομονή, την αφοσίωση και το χρόνο που διέθεσε καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διατριβής μου, μέχρι την τελευταία στιγμή, για τη λεπτομερή διόρθωση του κειμένου. 
Τέλος, τον ευχαριστώ για την υλική υποστήριξη που έλαβα από διάφορα ερευνητικά προγράμματα, 
για τα οποία ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος. 

Επίσης, ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής. Τον Αναπληρωτή Καθηγητή (Ε.Μ.Π.) Δημήτριο Μαθιουλάκη, με τον οποίο συζητήσαμε 
θέματα φυσικής ερμηνείας των φαινομένων που διαπραγματεύεται η παρούσα διατριβή, ενώ θα ήταν 
σχεδόν αδύνατη η πραγματοποίηση των πειραματικών μελετών που παρουσιάζονται χωρίς τη δική 
του συμβολή. Τον ευχαριστώ επίσης για την εν γένει συνδρομή του και την ενθάρρυνσή του. Τον 
Αναπληρωτή Καθηγητή (Ε.Μ.Π.) Κυριάκο Γιαννάκογλου, με τον οποίο συζητήσαμε ειδικά 
υπολογιστικά θέματα για την ανάπτυξη του κώδικα επίλυσης του θεωρητικού μοντέλου. Πρέπει να 
ευχαριστήσω και τους δύο για τις σημαντικές υποδείξεις και παρατηρήσεις τους σχετικά με το κείμενο 
και την παρουσίαση της διατριβής. Οι χρήσιμες παρατηρήσεις τους επί του κειμένου συνεισέφεραν 
σημαντικά στην τελική διαμόρφωσή του. 

Επιπρόσθετα, ευχαριστώ τον Καθηγητή (Ε.Μ.Π.) Γεώργιο Μπεργελέ, τον Καθηγητή 
(Ε.Μ.Π.) Δημήτριο Παπαντώνη, τον Καθηγητή (Π.Π.) Νικόλαο Παλληκαράκη και τον Καθηγητή 
(Ε.Μ.Π.) Δημήτριο Κουτσούρη για τη συμμετοχή τους στην επταμελή εξεταστική επιτροπή. 

Τέλος, ευχαριστώ τον Καθηγητή (Α.Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας) Νικόλαο Βλαχάκη, για την υλική 
υποστήριξη μέσω ερευνητικού προγράμματος για το οποίο ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος, καθώς 
και τον Διευθύνοντα Τεχνικό Σύμβουλο της εταιρείας «micrel Medical Devices» Αλέξανδρο 
Τσουκαλή, για τις εμπνεύσεις και την επιστημονική συζήτηση γύρω από την τεχνολογία των 
περισταλτικών αντλιών και των προτύπων τους. 

Από τη θέση αυτή έχω την ευκαιρία να αναφέρω με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, όσα μέλη του 
Εργαστηρίου Βιορευστομηχανικής και φοιτητές έχουν συμβάλλει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην 
παρούσα διατριβή. Η Δρ. Θεοδώρα Πάππου και ο Δρ. Δημήτριος Κονταξάκης προσέφεραν πολύτιμη 
και αναγκαία βοήθεια σε υπολογιστικά ζητήματα. Η Μαρίκα Πηλού βοήθησε στη διεξαγωγή των 
πειραμάτων της άντλησης χωρίς βαλβίδες. Ο Ιωάννης Βαρλάμης βοήθησε στην εκπόνηση των 
κατασκευαστικών σχεδίων της πρότυπης αντλίας. Ο Δημήτριος Μπουρνάζος βοήθησε στη διεξαγωγή 
των πειραμάτων της άντλησης με βαλβίδες. 

Η κατασκευή του μηχανισμού της άντλησης χωρίς βαλβίδες πραγματοποιήθηκε στο 
μηχανουργείο του κ. Θωμά Δαβίδη, ενώ η κατασκευή του πρότυπου της δίχρονης περισταλτικής 
αντλίας στα μηχανουργεία της εταιρείας σχεδιασμού και ανάπτυξης ειδικών εφαρμογών «ΕΟΝ». 

Αξίζει να αναφερθεί ότι διακριτά τμήματα της παρούσας διατριβής υποστηρίχθηκαν-
χρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, με υποτροφία εσωτερικού στην ειδίκευση 
της «Βιορευστομηχανικής», και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω 
Π.ΕΝ.Ε.Δ. με τίτλο: «Μελέτη ρευστομηχανικών και αιμοδυναμικών φαινομένων κατά τη λειτουργία 
τεχνητών οργάνων στο καρδιαγγειακό σύστημα». 
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Επιβάλλεται τέλος να ευχαριστήσω τους γονείς μου και τα αδέρφια μου για την αμέριστη 
ηθική και υλική συμπαράστασή τους. Χωρίς τη δική τους συμβολή η προσπάθεια αυτή θα ήταν 
αδύνατον να ολοκληρωθεί. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theory without fact is fantasy, 
but fact without theory is chaos. 

 
C. O. Whitman, 1894 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου 
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Φαινόμενα άντλησης με ή χωρίς βαλβίδες εξετάζονται πειραματικά και θεωρητικά μέσω 
κυλινδρικών εύκαμπτων αγωγών. Το φαινόμενο της άντλησης ρευστού χωρίς βαλβίδες μελετάται 
πειραματικά σε κλειστό βρόχο αποτελούμενο από δύο αγωγούς, έναν εύκαμπτο και έναν άκαμπτο. 
Αναπτύσσεται μη μηδενική μέση χρονικά παροχή ρευστού όταν διεγείρεται τμήμα του εύκαμπτου 
αγωγού σε συγκεκριμένες συχνότητες και πλάτη διέγερσης. Η διέγερση επιτυγχάνεται μέσω 
συμπίεσης και αποσυμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού από έναν κατάλληλο παλινδρομικό μηχανισμό. 
Εξετάζονται τέσσερις παράμετροι επιρροής του φαινομένου, η συχνότητα, το μήκος, το πλάτος και η 
θέση της διέγερσης. Καταγράφονται τα σήματα μέτρησης της παροχής στο μέσον του άκαμπτου 
αγωγού, οι τιμές της στατικής πίεσης στα άκρα του άκαμπτου αγωγού και η κατακόρυφη μετατόπιση 
της πλάκας συμπίεσης. Επιπλέον, προσδιορίζεται η παραμόρφωση της εγκάρσιας διατομής του 
ελαστικού αγωγού στην περιοχή της διέγερσης, κατά τη συμπίεση και αποσυμπίεσή του για διάφορα 
πλάτη διέγερσης. Τα αποτελέσματα φανερώνουν την ανάπτυξη ροής προς μία κατεύθυνση με την 
αύξηση της συχνότητας διέγερσης. Η ροή αυτή μεγιστοποιείται όταν η συχνότητα διέγερσης 
ταυτίζεται με την ιδιοσυχνότητα του υδραυλικού κυκλώματος. Η μέση χρονικά παροχή αυξάνει 
καθώς το σημείο διέγερσης απομακρύνεται από το μέσον του εύκαμπτου αγωγού και επίσης με την 
αύξηση του πλάτους ή του μήκους διέγερσης. 

Θεωρητικά το φαινόμενο της άντλησης χωρίς βαλβίδες μελετάται μέσω της ανάπτυξης ενός 
κατάλληλου ψευδο-μονοδιάστατου μοντέλου που επιλύεται αριθμητικά, θεωρώντας ξανά κλειστό 
βρόχο ενός εύκαμπτου και ενός άκαμπτου αγωγού. Οι εξισώσεις του μοντέλου διαμορφώνονται με 
την ολοκλήρωση των εξισώσεων ροής (συνέχειας και ορμής) επί της εγκάρσιας διατομής του 
κλειστού βρόχου, θεωρώντας αξονοσυμμετρική ροή ασυμπίεστου ρευστού με σταθερό ιξώδες. 
Χρησιμοποιείται επίσης μία καταστατική εξίσωση που σχετίζει την αναπτυσσόμενη πίεση με την 
μεταβαλλόμενη εγκάρσια διατομή του βρόχου, έχοντας υποθέσει λεπτά ελαστικά τοιχώματα αγωγών 
με γραμμικές παραμορφώσεις. Επιλύεται αριθμητικά μη γραμμικό σύστημα μερικών διαφορικών 
εξισώσεων υπερβολικού τύπου, μέσω τριών αριθμητικών σχημάτων: Lax-Wendroff, MacCormack, 
και Dispersion Relation Preserving (DRP), το οποίο παρουσιάζει και την υψηλότερη ακρίβεια. Οι 
τρεις άγνωστες συναρτήσεις που υπολογίζονται στο χώρο και το χρόνο είναι η εγκάρσια διατομή του 
κλειστού κυκλώματος, η αναπτυσσόμενη εσωτερική πίεση του ρευστού και η ταχύτητά του. Σε 
κάποιο σημείο του εύκαμπτου αγωγού η περιοδική διέγερση προκαλεί κατευθυνόμενη ροή του 
ρευστού υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Όταν η διέγερση απομακρύνεται από το μέσον του εύκαμπτου 
αγωγού, αναπτύσσεται διαφορά φάσης μεταξύ των κυματομορφών της πίεσης στα σημεία σύνδεσης 
των δύο αγωγών. Η κυματομορφή της πίεσης που προηγείται είναι αυτή που διαμορφώνεται στο 
σημείο σύνδεσης των δύο αγωγών που είναι πιο κοντά στη διέγερση. Με αύξηση του πλάτους ή του 
μήκους του διεγειρόμενου τμήματος του κλειστού κυκλώματος, η μέση χρονικά παροχή αυξάνει και 
μεγιστοποιείται στην ιδιοσυχνότητα του συστήματος. Μεταβάλλοντας τη συχνότητα διέγερσης στο 
πεδίο μακριά της συχνότητας συντονισμού, εμφανίζονται τοπικά ακρότατα της συνάρτησης της μέσης 
χρονικά παροχής με τη συχνότητα, τα οποία αναδεικνύουν τον περίπλοκο χαρακτήρα του φαινομένου 
της άντλησης χωρίς βαλβίδες. Τα αποτελέσματα του μοντέλου παρουσιάζουν την ίδια 
συστηματικότητα με τα αντίστοιχα του πειράματος, διατηρώντας τα περισσότερα χαρακτηριστικά και 
τάσεις στις μεταβολές. 

Κατά το πρώιμο στάδιο κύησης του εμβρύου το αίμα κυκλοφορεί προς μία κατεύθυνση στο 
πρωταρχικό κυκλοφορικό σύστημα του εμβρύου, παρότι οι βαλβίδες απουσιάζουν. Το παραπάνω 
θεωρητικό μοντέλο επιλύεται με αριθμητικά δεδομένα από τη φυσιολογία του εμβρύου, γι’ αυτό το 
πρώιμο στάδιο κύησης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο DRP 4ης τάξης ακρίβειας στο χώρο και το χρόνο. 
Το μέγεθος της μέσης παροχής του αίματος εξαρτάται από τους εμβρυϊκούς καρδιακούς παλμούς και 
το βαθμό συστολής του αρχέγονου καρδιακού σωλήνα. Η αντλητική ικανότητα του κυκλοφορικού 
συστήματος του εμβρύου εκφράζεται με τη μέση παροχή αίματος ως συνάρτηση των καρδιακών 
παλμών και του βαθμού συστολής του αρχέγονου καρδιακού σωλήνα. 
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Το φαινόμενο της άντλησης με βαλβίδες μελετάται πειραματικά μέσω ενός ανατάξιμου 
εύκαμπτου αγωγού, ο οποίος συμπιέζεται από ένα μηχανισμό δίχρονης περισταλτικής αντλίας. Μία 
πρότυπη συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί, ώστε να αναλυθεί η συμπεριφορά και να 
εξαχθούν οι χαρακτηριστικές καμπύλες της δίχρονης περισταλτικής αντλίας. Περισταλτικές αντλίες 
αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται στην ιατρική σε εφαρμογές παρεντερικής διατροφής, άντλησης 
του αίματος και ειδικότερα σε έγχυση φαρμάκων. Για την κατασκευή της πρότυπης αντλίας, 
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένας καινοτομικός μηχανισμός εκκεντροφόρου άξονα, ο οποίος 
επιτυγχάνει σταθερό ρυθμό έγχυσης. Η πειραματική διάταξη αποτελείται από δύο δεξαμενές 
υπερχείλισης που συνδέονται μέσω ενός σωλήνα ελαστικού σιλικόνης. Το όλο σύστημα πληρώνεται 
με αποσταγμένο νερό και η άντληση επιτυγχάνεται από τη μία δεξαμενή στην άλλη με κατάλληλη 
προοδευτική συμπίεση ενός τμήματος του ελαστικού αγωγού μέσω του μηχανισμού της αντλίας. Η 
παροχή μετράται ζυγίζοντας τη δεξαμενή κατάθλιψης, η οποία είναι τοποθετημένη σε δυναμοκυψέλη 
γι’ αυτό το σκοπό. Για χαμηλές συχνότητες λειτουργίας η έγχυση είναι σχεδόν ομαλή χωρίς πάλμωση. 
Επίσης, η παροχή εξαρτάται κυρίως από τη συχνότητα περιστροφής του άξονα της αντλίας και 
μεγιστοποιείται γύρω από την ιδιοσυχνότητα της συσκευής. 



SUMMARY 
 
 

A study of pumping phenomena for biomedical applications by means of fluid flow 
interaction with a moving body  

 
 

Valveless and valvate pumping phenomena are investigated experimentally and theoretically 
through cylindrical distensible tubes. The phenomenon of valveless pumping is studied experimentally 
in a loop consisting of two tubes, a soft and a hard one filled with salted water. A non zero mean flow-
rate is established via a reciprocating flat plate mechanism compressing and decompressing a portion 
of the flexible tube with a controllable frequency and depth of compression. Four parameters of the 
problem were examined, namely the frequency of the oscillating plate, its length, the depth of 
compression and the location where the tube is compressed. Four signals were simultaneously 
recorded, namely the flow-rate at the mid length of the hard tube, the static pressure at the tube’s ends 
and the displacement of the oscillating plate. Also, the tube cross-sectional area was measured versus 
the displacement of the oscillating plate for various values of the maximum depth of compression. 
Analysis of the obtained data showed that a unidirectional flow is established increasing the frequency 
of compression and it maximizes when the compression frequency coincides with the natural 
frequency of the hydraulic loop. The mean value of the flow-rate increases when the point of 
compression moves far from the mid length of the flexible tube, when the length of the reciprocating 
plate increases and when the depth of compression increases. 

Additionally, the development of a theoretical model of valveless pumping and its numerical 
solution is presented, applied for the case of the closed hydraulic loop, consisting of a flexible and a 
rigid tube. The integration of the governing flow equations (continuity and momentum), over the tube 
cross-sectional area results in a quasi-one-dimensional unsteady model, considering axisymmetric 
flow of incompressible fluid with constant viscosity. There was also used a constitutive state equation, 
relating pressure and cross-sectional area, and assuming that the deformations of the thin-walled tubes 
are purely elastic. A system of nonlinear partial differential equations of the hyperbolic type is solved 
numerically, employing three finite difference schemes: Lax-Wendroff, MacCormack, and Dispersion 
Relation Preserving (DRP), the last being the most accurate one. Three functions in time and space are 
calculated, the cross-sectional area of the closed loop, the building up internal pressure and the 
velocity of the fluid inside the loop. A periodic compression and decompression of the flexible tube 
causes a unidirectional flow, under certain conditions. When the excitation takes place far from the 
midlength of the flexible tube, a phase difference between the pressures at the two edges of each tube 
is developed, being in advance the one that is closer to the excitation area. Increasing the tube 
occlusion or the length of the excited part of the loop the mean flow rate increases and maximizes at 
the natural frequency of the loop. Varying the excitation frequency both above and below the 
resonance frequency, local flow rate extremes appear, manifesting the complex character of the 
valveless pumping phenomenon. The simulated results maintain most of the characteristics found in 
the experiment. 

During early embryonic life, blood circulates in one direction through the primitive circulatory 
system, in spite of the complete lack of valves. The above mathematical model described the 
coordinated fashion of the blood circulation in the circulatory system of the embryo. The one-
dimensional model is analysed numerically and solved with the DRP scheme, which is of fourth order 
accurate in time and space. The mean blood flow-rate depends on the embryonic heart rate and the 
contraction grade of the primordial heart tube. The pumping activity of the embryo circulatory system 
is shown by presenting the mean blood flow-rate as a function of embryonic heart rate for several 
contraction grades of the primordial heart tube. 

Furthermore, the phenomenon of valvate pumping is studied experimentally through a 
resilient tube, compressed by a two-cycle peristaltic pump mechanism. A prototype device was 
designed and manufactured in order to analyze the behaviour and reveal the characteristic curves of 
such a pump. This kind of pump can be used in medicine for nutrition, pumping blood and especially 
for drug infusion therapies. Concerning the manufacturing of this prototype device, an innovative 
mechanism was applied, regarding the camshaft of the pump, in order to achieve constant infusion 
flow-rate in time. The experimental set-up consists of two rigid overflow vessels filled with distilled 
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water, communicating via a silicone rubber tube.  Pumping is achieved from one vessel to the other by 
inducing a progressive deformation (shrinkage) on a segment of the silicone rubber tube through the 
pump. The flow-rate is measured by weighing the fluid-receiver vessel, which is placed on a single 
point load-cell platform. At low pumping frequencies the flow-rate is almost steady. Also it is shown 
that the flow-rate is mainly dependent on the rotating frequency of the pump and maximizes when the 
excitation frequency coincides with the natural frequency of the device. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Αντικείμενο της διατριβής 
 

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης διατριβής ανήκει στο επιστημονικό πεδίο των μη μόνιμων, 
παλλόμενων ροών, μέσα από αγωγούς με εύκαμπτα τοιχώματα. Πρόκειται για πεδίο με το οποίο 
ασχολείται η επιστήμη της Βιορευστομηχανικής, τόσο πειραματικά, όσο και υπολογιστικά με την 
ανάπτυξη μοντέλων. 

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η ανάλυση των αντλητικών φαινομένων που 
παρουσιάζονται όταν πάλλεται το τοίχωμα αγωγών με εύκαμπτα τοιχώματα. Η μελέτη αυτή γίνεται 
αρχικά με απλή διέγερση σε ένα μόνο τμήμα ενός εύκαμπτου αγωγού, ο οποίος είναι μέρος ενός 
κλειστού κυκλώματος. Η άντληση που προκαλείται με αυτόν τον τρόπο δεν επιτυγχάνεται με κάποιο 
χρονισμό βαλβίδων που φράσσουν και αποφράσσουν κατάλληλα τον εύκαμπτο αγωγό στην είσοδο 
και την έξοδο του διεγειρόμενού του τμήματος. Συνεπώς, πρόκειται για άντληση χωρίς βαλβίδες. Για 
να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος χρειάζεται να περιγραφεί το φαινόμενο σε πειραματικό επίπεδο και 
να συγκριθεί παράλληλα με την ανάπτυξη ενός θεωρητικού μοντέλου που να μπορεί να προσομοιάζει 
το πείραμα. Η χρησιμοποιούμενη πειραματική διάταξη βασίζεται στην πρωταρχική ιδέα του ιατρού 
Liebau για τη μελέτη της άντλησης χωρίς βαλβίδες σε κλειστό βρόχο, [Liebau, (ZfK), 1956]. Η 
αντλητική ικανότητα του συστήματος αυτού δεν έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα, ούτε ως προς την 
ποσότητα των μεγεθών που την καθορίζουν, ούτε και ως προς τις παραμέτρους που την επηρεάζουν, 
καθώς και ως προς τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό. 

Στη συνέχεια η μελέτη επεκτείνεται στην περίπτωση της άντλησης με βαλβίδες, στην οποία 
τμήμα εύκαμπτου αγωγού συμπιέζεται και αποσυμπιέζεται με έμβολα, φράσσεται και αποφράσσεται 
σε κατάλληλα σημεία του και σε κατάλληλους χρόνους με βαλβίδες, ώστε να επιτυγχάνεται 
ομοιόμορφη άντληση του περιεχόμενου ρευστού με υψηλή απόδοση. Για το σκοπό αυτό 
κατασκευάζεται πρότυπος μηχανισμός γραμμικής περισταλτικής αντλίας, στην οποία δοκιμάζεται 
εύκαμπτος αγωγός για την περιγραφή του αντλητικού φαινομένου με βαλβίδες. Επίσης, και σε αυτή 
την περίπτωση η μελέτη επεκτείνεται σε θεωρητικό επίπεδο για την πλήρη κατανόηση του 
μηχανισμού άντλησης και την καλύτερη ερμηνεία του φαινομένου. Η πρωτότυπη συμβολή της 
διατριβής στην κατασκευή μίας γραμμικής περισταλτικής αντλίας έγκειται στον κατάλληλο 
σχεδιασμό του μηχανισμού, ώστε να επιτυγχάνεται σταθερός ρυθμός έγχυσης του αντλούμενου 
ρευστού, ειδικά σε χαμηλούς ρυθμούς λειτουργίας, όπως απαντάται συχνά σε ιατρικές εφαρμογές. 
Επίσης, γίνεται για πρώτη φορά μελέτη της συμπεριφοράς πρότυπης γραμμικής περισταλτικής 
αντλίας και για υψηλότερες συχνότητες λειτουργίας, ώστε να μπορεί να επεκταθεί μία τέτοιου τύπου 
αντλία σε τεχνολογικές εφαρμογές, όπως παρεντερική διατροφή, άντληση βιολογικών ρευστών σε 
μονάδες χειρουργείων, άντληση οξειδωτικών ρευστών, άντληση ρητινών, τσιμεντολάσπης κλπ. 

Η συγκεκριμένη διατριβή μελετά το φαινόμενο της άντλησης χωρίς και με βαλβίδες μέσα από 
εύκαμπτους αγωγούς χωριστά, χωρίς να επιχειρείται κάποια σύγκριση μεταξύ τους. Είναι δεδομένο 
ότι για όμοιες γεωμετρίες και χαρακτηριστικά εύκαμπτων αγωγών και διατάξεων, η άντληση με 
χρήση κατάλληλα χρονισμένων βαλβίδων είναι εκ των πραγμάτων πολύ πιο αποδοτική και συνεπώς 
δεν τίθεται θέμα σύγκρισης με την άντληση χωρίς βαλβίδες. Αυτός ο τρόπος μελέτης, ωστόσο, 
πηγάζει από το γεγονός ότι και οι δύο τρόποι άντλησης απαντώνται, τόσο σε φυσιολογικό, όσο και σε 
τεχνολογικό επίπεδο και για αυτό το λόγο καθίσταται αναγκαία η μελέτη και ο προσδιορισμός του 
φαινομένου της άντλησης χωρίς βαλβίδες, αλλά και με βαλβίδες. Με τον όρο άντληση με βαλβίδες 
εννοείται η άντληση που επιτυγχάνεται μέσα από εύκαμπτο αγωγό, όταν αυτός, εκτός από τη διέγερση 
εμβολισμού (συμπίεσης-αποσυμπίεσης), υφίσταται σημειακά και σε κατάλληλους χρόνους επιπλέον 
πλήρη έμφραξη στην είσοδο και την έξοδο του διεγειρόμενού του τμήματος. 
 
 
Διάρθρωση της διατριβής 
 
 Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται η διάρθρωση της διατριβής μαζί με συνοπτική 
περιγραφή του περιεχομένου του κάθε κεφαλαίου. 
 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1ο Κεφάλαιο 
 

Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζονται αντλητικά φαινόμενα που παρατηρούνται, τόσο σε 
φυσιολογικό επίπεδο, όσο και στο τεχνολογικό πεδίο της Βιορευστομηχανικής. Στη φυσιολογία των 
ζωντανών οργανισμών η άντληση διαφόρων βιολογικών ρευστών είναι απολύτως αναγκαία και 
εξυπηρετεί, τόσο την οξυγόνωση και διατροφή των κυττάρων του οργανισμού, όσο και την 
απομάκρυνση των απόβλητων ουσιών που αυτά παράγουν. Η άντληση πραγματοποιείται μέσα από 
κοίλες δομές (κυλινδρικοί αγωγοί, κόλποι, κοιλίες), οι οποίες έχουν εύκαμπτα τοιχώματα (μαλακοί 
ιστοί) και συνδέονται σχηματίζοντας αγγειακά δίκτυα μεταφοράς. Η άντληση επιτυγχάνεται λόγω της 
πάλμωσης που υφίστανται τα εύκαμπτα τοιχώματα με αυτοδιέγερση ή από κάποιο εξωτερικό αίτιο. Η 
ύπαρξη βαλβίδων κατάλληλα τοποθετημένων από τη φύση σε διάφορα σημεία των αγγειακών δομών 
παίζει κύριο ρόλο στη σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας της άντλησης. Συνεπώς, περιγράφονται 
αντλητικοί μηχανισμοί σε οργανισμούς των οποίων το αγγειακό δίκτυο, για παράδειγμα του 
κυκλοφορικού συστήματος, μπορεί να περιέχει ή και όχι βαλβίδες. Εξετάζονται παραδείγματα, τόσο 
από τη συνομοταξία των χορδωτών, όσο και από αυτή των αρθροπόδων. Διαπιστώνεται ότι σε 
φυσιολογικό επίπεδο η ύπαρξη των βαλβίδων δεν είναι απαραίτητη για την εμφάνιση αντλητικών 
φαινομένων, τουλάχιστον για κάποιους οργανισμούς. Βέβαια, σε σχετικά μεγάλους οργανισμούς, 
όπως τα θηλαστικά, όπου απαιτείται αυξημένη παροχή λ.χ. αίματος στους ιστούς, η ύπαρξη των 
βαλβίδων, η θέση τους στο κυκλοφορικό σύστημα, καθώς και ο χρονισμός τους παίζουν καθοριστικό 
ρόλο για την επιβίωση του οργανισμού. 
 Σε τεχνολογικό επίπεδο έχουν αναπτυχθεί διάφορες αντλητικές συσκευές που εξυπηρετούν τη 
μεταφορά βιολογικών ρευστών στον άνθρωπο, όταν αυτή είναι απαραίτητη σε παθολογικές 
καταστάσεις. Περιγράφονται συσκευές υποβοήθησης του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου 
(assist devices) με εφαρμογή σε περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας, καθώς και εξωσωματικές ή 
εμφυτεύσιμες συσκευές τόσο σφυγμικής, όσο και συνεχούς ροής για την υποστήριξη της αριστερής 
κοιλίας της καρδιάς. Ακόμη περιγράφεται εμφυτεύσιμο σύστημα ολικής τεχνητής καρδιάς που μπορεί 
και αντικαθιστά τη φυσική καρδιά ασθενούς με πλήρη καρδιακή ανεπάρκεια. Επίσης, αναπτύσσεται η 
αρχή λειτουργίας τόσο μικροαντλιών για άντληση και διαχείριση όγκων βιολογικών ρευστών της 
τάξης κάτω του 1 ml, όσο και περισταλτικών αντλιών. Οι περιγραφόμενες περισταλτικές αντλίες 
μπορεί να είναι στρεφόμενων έκκεντρων, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα 
τεχνητού νεφρού και εξωσωματικής κυκλοφορίας κατά τις εγχειρίσεις ανοιχτής καρδιάς, μπορεί όμως 
να είναι και γραμμικές με εφαρμογή στην έγχυση υγρών φαρμάκων. 
 Όπως συμβαίνει στη φυσιολογία με την ύπαρξη βαλβίδων ή όχι στις διάφορες αγγειακές 
δομές, κατά τον ίδιο τρόπο έχουν αναπτυχθεί και σε τεχνολογικό επίπεδο συσκευές που έχουν 
βαλβίδες ή όχι. Συνεπώς, οι μικροαντλίες και η αντλία αντιώθησης (counterpulsation), που 
χρησιμοποιείται για υποβοήθηση της κυκλοφορίας, επιτυγχάνουν άντληση χωρίς βαλβίδες, ενώ οι 
συσκευές τεχνητής καρδιάς και οι περισταλτικές αντλίες χρησιμοποιούν βαλβίδες για μεγαλύτερη 
απόδοση της άντλησης. 
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη της άντλησης είναι η ρυθμική συστολή και 
χαλάρωση των τοιχωμάτων των διαφόρων κοίλων δομών (φυσιολογικών και τεχνητών) που 
αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο ρευστό με σκοπό τη μετακίνηση-προώθησή του. Σε τεχνολογικό 
επίπεδο αυτή η διέγερση των κοίλων δομών μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν το τοίχωμά τους είναι 
κατασκευασμένο από ελαστικό υλικό. Κατάλληλο υλικό για την κατασκευή σε τεχνολογικό επίπεδο, 
τόσο μεμβρανών, όσο και εύκαμπτων αγωγών που να μπορούν να διεγείρονται διαμορφώνοντας μη 
μόνιμη ροή του περιεχόμενου ρευστού είναι το ελαστικό σιλικόνης, του οποίου οι ιδιότητες 
περιγράφονται επίσης στο 1ο κεφάλαιο. 
 
 
2ο Κεφάλαιο 
 

Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται μονοδιάστατο μοντέλο ροής ασυμπίεστου ρευστού με 
σταθερό ιξώδες και θερμοκρασία σε κυλινδρικό αγωγό με εύκαμπτα τοιχώματα. Βασίζεται στην 
εξίσωση Navier-Stokes κατά την αξονική κατεύθυνση του αγωγού και στην εξίσωση διατήρησης της 
μάζας. Για την απλοποίηση των εξισώσεων του μοντέλου η ροή του ρευστού θεωρείται 
αξονοσυμμετρική χωρίς περιδίνηση (swirl) και λαμβάνει χώρα εντός στενόμακρων κυλινδρικών 
αγωγών μικρής καμπυλότητας με σχέση ακτίνας προς μήκος επίσης μικρή. Οι δύο εξισώσεις 
ολοκληρώνονται επί της εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού, θεωρώντας ότι τα στοιχεία του 
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ρευστού είναι σε συνεχή επαφή με τα στοιχεία του κυλινδρικού εύκαμπτου αγωγού (κινηματική 
οριακή συνθήκη στο τοίχωμα). Επιπλέον, η εφαπτομενική διατμητική τάση του ρευστού στο τοίχωμα 
μοντελοποιείται με βάση τη θεωρία Womersley, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αδράνεια όσο και τη 
συνεκτικότητα ρευστού παλλόμενης ροής σε ευθύγραμμο αγωγό. 

Για την περίπτωση έντονων συρρικνούμενων τμημάτων εύκαμπτων αγωγών το μοντέλο 
βελτιώνεται, λαμβάνοντας υπόψη τα φαινόμενα τύρβης και αποκόλλησης της ροής του ρευστού που 
συμβαίνουν γύρω από χρονικά μεταβαλλόμενες στενώσεις και απαντώνται κατά τη μελέτη των 
αντλητικών φαινομένων σε εύκαμπτους αγωγούς. Δηλαδή, θεωρώντας παλλόμενη ροή σε 
συρρικνούμενο ευθύγραμμο αγωγό η εφαπτομενική διατμητική τάση του ρευστού στο τοίχωμα 
μοντελοποιείται με δύο επιπλέον όρους, πέραν αυτών που ισχύουν μέχρι τώρα από τη θεωρία 
Womersley. Ο ένας όρος που προκύπτει είναι γραμμικός και εκφράζει την επίδραση των αδρανειακών 
φαινομένων λόγω της συρρίκνωσης, ενώ ο άλλος είναι μη γραμμικός, έχοντας έντονη επίδραση και 
εκφράζει την πτώση πίεσης που προκαλείται στη ροή λόγω τύρβης και αποκόλλησης γύρω από τη 
συρρίκνωση. 

Οι προκύπτουσες άγνωστες συναρτήσεις από την κατάστρωση του μοντέλου είναι η ταχύτητα 
του ρευστού, η πίεση του ρευστού και η εγκάρσια διατομή του εύκαμπτου αγωγού. Για την εύρεση 
των τριών αυτών αγνώστων συναρτήσεων χρησιμοποιείται μία επιπλέον αλγεβρική καταστατική 
εξίσωση, πέραν αυτών της συνέχειας και της ορμής, η οποία συνδέει τη μεταβλητή διατομή του 
εύκαμπτου αγωγού με την εσωτερική διαμορφούμενη πίεση του ρευστού. Αυτή η καταστατική 
εξίσωση προκύπτει από τη γραμμική θεωρία ελαστικότητας, η οποία ισχύει για λεπτά ελαστικά 
τοιχώματα κυλινδρικών αγωγών με αξονική συμμετρία, των οποίων το πάχος δεν ξεπερνά το 10% της 
ακτίνας. 

Και οι τρεις παραπάνω εξισώσεις του μοντέλου αποτελούν υπερβολικό σύστημα (3x3), του 
οποίου η επίλυση καθορίζει τα ρευστομηχανικά μεγέθη μη μόνιμης μονοδιάστατης ροής ρευστού 
εντός εύκαμπτου κυλινδρικού αγωγού, με τις προαναφερθείσες παραδοχές. Συνήθως η ροή που 
προκύπτει από τέτοιου είδους μοντέλα δεν καλείται μονοδιάστατη αλλά ψευδο-μονοδιάστατη εξαιτίας 
της επιπλέον μεταβολής της εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού σε κάθετη διεύθυνση από 
αυτή της ταχύτητας του ρευστού. Με βάση τις παραδοχές το συγκεκριμένο μοντέλο δε μπορεί να 
θεωρηθεί ότι παρέχει ασφαλή αποτελέσματα σε καμπύλους αγωγούς μικρής ακτίνας καμπυλότητας, 
σε περιπτώσεις κατάρρευσης (collapsing) του τοιχωμάτων των εύκαμπτων αγωγών, σε εύκαμπτους 
αγωγούς που δεν είναι λεπτότοιχοι και έχουν σημαντικό πάχος σε σχέση με την ακτίνα τους, σε μη 
κυκλικές διαμορφώσεις εγκαρσίων διατομών των εύκαμπτων αγωγών, όπου χρειάζονται και πάνω από 
μία συνιστώσα της ταχύτητας του ρευστού για την περιγραφή του πεδίου ροής. 
 Το μοντέλο που αναπτύσσεται στο 2ο κεφάλαιο χρησιμοποιείται στο κεφάλαιο 4 για την 
περιγραφή του φαινομένου της άντλησης χωρίς βαλβίδες σε σύστημα κλειστού βρόχου που 
απαρτίζεται από δύο ελαστικούς αγωγούς διαφορετικών μέτρων ελαστικότητας, έναν εύκαμπτο και 
έναν άκαμπτο. Το κλειστό αυτό υδραυλικό κύκλωμα προσομοιάζει, είτε το πρωτόγονο κυκλοφορικό 
σύστημα των διαφόρων χορδωτών, καθώς και του ανθρώπινου εμβρύου, είτε την πειραματική διάταξη 
του κεφαλαίου 3, η οποία βασίζεται στην πρωταρχική ιδέα του ιατρού Liebau για τη μελέτη της 
άντλησης χωρίς βαλβίδες, [Liebau, (ZfK), 1956]. Επιπλέον, η ολοκληρωμένη επί της διατομής του 
εύκαμπτου αγωγού εξίσωση διατήρησης της μάζας (συνέχειας) χρησιμοποιείται στο κεφάλαιο 5, όπου 
περιγράφεται το φαινόμενο της άντλησης με βαλβίδες μέσα από ευθύγραμμο εύκαμπτο αγωγό, ο 
οποίος διεγείρεται από έναν μηχανισμό περισταλτικής αντλίας κατάλληλης συμπίεσης και 
αποσυμπίεσης. 
 
 
3ο Κεφάλαιο 
 

Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία πειραματική μελέτη της άντλησης χωρίς βαλβίδες σε 
κλειστό βρόχο αγωγών. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται βασίζεται στην πρωταρχική ιδέα 
του Liebau για τη μελέτη της άντλησης χωρίς βαλβίδες, [Liebau, (ZfK), 1956], αποτελούμενη από δύο 
αγωγούς, έναν εύκαμπτο και έναν άκαμπτο, οι οποίοι συνδέονται ώστε να σχηματίζουν κλειστό 
κύκλωμα. Τμήμα του εύκαμπτου αγωγού διεγείρεται εξωτερικά μέσω μηχανισμού, ο οποίος το 
συμπιέζει περιοδικά με ελεγχόμενο πλάτος και συχνότητα. Καταγράφεται το μέγεθος της χρονικά 
μεταβαλλόμενης παροχής στο μέσον του άκαμπτου αγωγού, όπου συνδέεται ηλεκτρομαγνητικό 
παροχόμετρο για το σκοπό αυτό, καθώς και οι πιέσεις στα άκρα του άκαμπτου αγωγού μέσω δύο 
καθετήρων μορφοτροπέων πίεσης, που είναι τοποθετημένοι κατάλληλα. Επιπλέον, προσδιορίζεται η 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
παραμόρφωση της διατομής του ελαστικού αγωγού στην περιοχή της διέγερσης, κατά τη συμπίεση 
και αποσυμπίεσή του, και μετράται η κατακόρυφη μετατόπιση της πλάκας συμπίεσης μέσω ενός 
επαγωγικού αναλογικού αισθητήρα προσέγγισης. 

Το βασικό μέγεθος που φανερώνει την αντλητική ικανότητα του συστήματος είναι η τιμή της 
μέσης χρονικά παροχής. Παρουσιάζονται μετρήσεις για πολλές παραμέτρους που επηρεάζουν τη μέση 
χρονικά παροχή, όπως η συχνότητα, το πλάτος, το μήκος και η θέση διέγερσης του εύκαμπτου 
αγωγού. 
 
 
4ο Κεφάλαιο 
 

Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται αποτελέσματα του βελτιωμένου μονοδιάστατου μοντέλου 
που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 2, καθώς εφαρμόζεται για να προσομοιάσει το φαινόμενο της 
άντλησης χωρίς βαλβίδες σε κλειστό κύκλωμα. Η γεωμετρία του μοντέλου που χρησιμοποιείται 
συνίσταται από δύο ελαστικούς αγωγούς διαφορετικών μέτρων ελαστικότητας, έναν εύκαμπτο και 
έναν άκαμπτο, οι οποίοι σχηματίζουν κλειστό βρόχο. Οι αγωγοί είναι πληρωμένοι με ασυμπίεστο 
ρευστό και μία περιοδική δύναμη δρα εξωτερικά σε τμήμα του εύκαμπτου αγωγού, προκαλώντας την 
συμπίεση και αποσυμπίεσή του, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μη μόνιμης ροής εντός του βρόχου. Οι 
εξισώσεις του μοντέλου αδιαστατοποιούνται, ωστόσο γίνεται επίλυση με ρεαλιστικά δεδομένα τα 
οποία ανταποκρίνονται σε διάφορες εφαρμογές άντλησης χωρίς βαλβίδες. Συνεπώς, το μοντέλο 
δοκιμάζεται στην προσομοίωση της κυκλοφορίας του εμβρύου με ρεαλιστικά δεδομένα από τη 
φυσιολογία, όπου τα αποτελέσματα δείχνουν μία επιλογή στην κατεύθυνση της παλμικής ροής του 
αίματος, παρόλη την απουσία καρδιακών βαλβίδων, όπως ακριβώς προβλέπεται στην εμβρυολογία. 
Επίσης, γίνεται προσομοίωση της πειραματικής διάταξης του κεφαλαίου 3, με αποτελέσματα που 
ανταποκρίνονται μόνο ποιοτικά, ωστόσο όμως ικανοποιητικά, σε σχέση με τις μέχρι τώρα 
προσομοιώσεις που εμφανίζονται σε ολόκληρη τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Οι εξισώσεις του μοντέλου επιλύονται με τρεις διαφορετικές αριθμητικές μεθοδολογίες για 
λόγους επαλήθευσης. Οι δύο είναι δεύτερης τάξης ακρίβειας στο χώρο και το χρόνο (MacCormack 
και Lax Wendroff), ενώ η τρίτη είναι τέταρτης τάξης ακρίβειας στο χώρο και το χρόνο (DRP-
Dispersion Relation Preserving). Τα αριθμητικά σχήματα MacCormack και DRP δίνουν σχεδόν όμοια 
αποτελέσματα, ενώ το Lax-Wendroff παρουσιάζει έντονες ταλαντώσεις, λόγω σφαλμάτων διασποράς 
ιδιαίτερα γύρω από σημεία ασυνέχειας, όπως εκατέρωθεν της διέγερσης και στα σημεία αλλαγής της 
ελαστικότητας του βρόχου αγωγών. Το σχήμα MacCormack είναι μεν ικανοποιητικό, ωστόσο το 
σχήμα DRP αποδεικνύεται ότι δίνει την καλύτερη ακρίβεια. Γι’ αυτό το λόγο όλα σχεδόν τα 
αποτελέσματα του θεωρητικού μοντέλου προκύπτουν με εφαρμογή αυτής της μεθόδου τετάρτης τάξης 
ακριβείας στο χώρο και το χρόνο. 

Παρουσιάζονται επίσης αποτελέσματα που φανερώνουν την επιρροή που έχει η εισαγωγή του 
όρου της πτώσης πίεσης, λόγω τύρβης και αποκόλλησης της ροής γύρω από τα έντονα συρρικνούμενα 
τμήματα του εύκαμπτου αγωγού. Η χρήση του όρου βελτιώνει τη φυσική του προβλήματος, 
εξομαλύνοντας τις απότομες μεταβολές της μέσης χρονικά παροχής για πολύ μικρές μεταβολές της 
συχνότητας, οι οποίες γίνονται πιο ομαλές σε διακριτά μεγάλα σχετικά διαστήματα συχνοτήτων, 
διαμορφώνοντας ρεαλιστική τάση, όπως αυτή των πειραμάτων. Επίσης, με τη χρήση του όρου δεν 
εισάγονται ψευδείς ταλαντώσεις αριθμητικού θορύβου στη λύση, με συνέπεια, πέραν της βελτίωσης 
της φυσικής του προβλήματος, και το αριθμητικό όφελος. 

Λόγω της συγκεκριμένης προσομοίωσης με αυτόν τον όρο, το προτεινόμενο μοντέλο είναι 
ικανό να αντιμετωπίζει υψηλά πλάτη διέγερσης, η εφαρμογή των οποίων είναι απαραίτητη, διότι σε 
αυτά τα πλάτη το φαινόμενο της άντλησης χωρίς βαλβίδες είναι έντονο. Παρουσιάζονται 
αποτελέσματα για πολλές παραμέτρους που επηρεάζουν τη μέση χρονικά παροχή, όπως η συχνότητα, 
το πλάτος, το μήκος και η θέση διέγερσης του εύκαμπτου αγωγού. 
 
 
5ο Κεφάλαιο 
 

Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία πειραματική μελέτη του φαινομένου της άντλησης με 
βαλβίδες μέσα από ευθύγραμμο εύκαμπτο αγωγό, ο οποίος διεγείρεται από έναν πρωτότυπο 
μηχανισμό περισταλτικής αντλίας κατάλληλης συμπίεσης και αποσυμπίεσης. Αρχικά γίνεται αναφορά 
σε δύο μηχανισμούς που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται ήδη σε γραμμικές περισταλτικές 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
αντλίες. Ο πρώτος εφαρμόζει την αρχή της κυματοειδούς συμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού μέσω 
ενός εκκεντροφόρου άξονα, μετατοπίζοντας κατάλληλα έμβολα, τα οποία λειτουργούν και ως 
βαλβίδες σε κάποιες χρονικές στιγμές πλήρους έμφραξης του εύκαμπτου αγωγού. Ο δεύτερος 
εφαρμόζει την αρχή δύο σταδίων έγχυσης (δίχρονη περισταλτική αντλία), που περιλαμβάνει την 
ιδιαίτερη λειτουργία δύο βαλβίδων που διακόπτουν τη ροή και την ιδιαίτερη λειτουργία δύο εμβόλων 
που προκαλούν την έγχυση του ρευστού σε δύο χρόνους.  

Για την πειραματική μελέτη αναπτύσσεται ο σχεδιασμός ενός πρότυπου μηχανισμού, που 
βασίζεται στην αρχή λειτουργίας της δίχρονης περισταλτικής αντλίας και υλοποιείται μέσω ενός 
εκκεντροφόρου άξονα, όπως στην περισταλτική αντλία κυματοειδούς συμπίεσης. Η πρωτότυπη 
συμβολή στο σχεδιασμό έγκειται στον υπολογισμό των έκκεντρων, ώστε να επιτυγχάνεται σταθερός 
ρυθμός έγχυσης από την αντλία, ειδικά σε χαμηλούς ρυθμούς έγχυσης που απαντώνται σε ιατρικές 
εφαρμογές. Κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη σταθερής παροχής είναι τόσο οι γεωμετρικές 
καμπυλότητες των έκκεντρων όσο και ο κατάλληλος χρονισμός τους. Και οι δύο αυτοί παράγοντες 
λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό. 

Σχεδιάζονται δύο εκκεντροφόροι άξονες. Ο ένας ανταποκρίνεται στην αρχή λειτουργίας της 
δίχρονης περισταλτικής αντλίας με δύο στάδια έγχυσης, ενώ ο άλλος καταργεί το δεύτερο στάδιο 
έγχυσης, διευρύνοντας ωστόσο χρονικά το πρώτο. Η αντλία που λειτουργεί με αυτόν τον 
εκκεντροφόρο πραγματοποιεί την έγχυση του ρευστού σε ένα χρόνο και καλείται «ενός σταδίου 
έγχυσης». Κατ’ αυτόν τον τρόπο, με σύγκριση της λειτουργίας των δύο εκκεντροφόρων, 
αναδεικνύεται η χρησιμότητα του δεύτερου σταδίου έγχυσης της δίχρονης αντλίας, τόσο στη 
σταθερότητα της παροχής όσο και στην απόδοσή της. 

Η πειραματική διάταξη δοκιμής της πρότυπης περισταλτικής αντλίας απαρτίζεται από την 
ίδια, στην οποία προσαρμόζεται ο εύκαμπτος αγωγός από ελαστικό σιλικόνης, καθώς και από δύο 
δεξαμενές, μία αναρρόφησης και μία κατάθλιψης. Η δεξαμενή κατάθλιψης εδράζεται πάνω σε 
δυναμοκυψέλη ηλεκτρικού σήματος. Οι μετρητικές μέθοδοι που ακολουθούνται στοχεύουν στον 
ποσοτικό προσδιορισμό της εγχυόμενης μάζας ρευστού και κατ’ επέκταση του ρυθμού ροής από την 
περισταλτική αντλία, η οποία οδηγείται από ηλεκτροκινητήρα. Ο ρυθμός ροής του ρευστού 
καθορίζεται έμμεσα από το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του ηλεκτροκινητήρα, ενώ η συχνότητα 
περιστροφής της περισταλτικής αντλίας, η οποία καθορίζει το ρυθμό ροής του ρευστού, 
προσδιορίζεται με τη μέτρηση των στροφών του ηλεκτροκινητήρα με ταχύμετρο. Η μέτρηση της 
μάζας του εγχυόμενου ρευστού πραγματοποιείται με τη δυναμοκυψέλη, καταγράφοντας τη μεταβολή 
του βάρους της δεξαμενής κατάθλιψης, τόσο για χαμηλές συχνότητες περιστροφής, που απαντώνται 
σε ιατρικές εφαρμογές, όσο και για υψηλότερες. Για μία απλή θεωρητική εκτίμηση του ρυθμού 
έγχυσης της πρότυπης αντλίας χρησιμοποιείται η ολοκληρωμένη επί της διατομής του εύκαμπτου 
αγωγού εξίσωση διατήρησης της μάζας (συνέχειας), η οποία αναπτύσσεται στο 2ο κεφάλαιο. 

Στο πεδίο των ιατρικών εφαρμογών, οι παραπάνω αντλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τις ανάγκες έγχυσης βιολογικών ρευστών. Στις μεν χαμηλές συχνότητες για ενδοφλέβια χορήγηση 
φαρμάκων, ενώ σε υψηλότερες για παρεντερική διατροφή, άντληση βιολογικών ρευστών σε μονάδες 
χειρουργείων κ.ά. 
 
 
6ο Κεφάλαιο 
 
 Στο 6ο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα συμπεράσματα της διατριβής και οριοθετούνται οι 
κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
 

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΒΙΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

 
 
 
1.1 Συζευγμένα δυναμικά προβλήματα ρευστών και στερεών σωμάτων 
 

Τα συζευγμένα συστήματα έχουν μελετηθεί από πολλούς και με διάφορες οπτικές γωνίες, 
ώστε να καθίσταται δύσκολα κάποιος σαφής και τυποποιημένος ορισμός τους. Γενικά δύο ετερογενή 
μηχανικά συστήματα (π.χ. ρευστού και σώματος) είναι συζευγμένα αν αλληλεπιδρούν το ένα με το 
άλλο. Η αλληλεπίδραση αυτή γίνεται με δυναμικό τρόπο, είτε φυσικά στο πραγματικό περιβάλλον, 
είτε αριθμητικά σε περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών [Park & Felippa, 1983]. Οι αρχές της 
Μηχανικής που διέπουν τα ρευστά και τα στερεά σώματα είναι οι ίδιες. Πραγματικά, μόνο στο 
ανθρώπινο μυαλό τα ρευστά διαχωρίζονται από τα στερεά σώματα, κυρίως λόγω των τελείως 
διαφορετικών εννοιολογικών νόμων που τα διέπουν. Αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά οδηγούν 
σε διαφορετικού τύπου δυσκολίες στην κατανόηση των φαινομένων επίλυσης των αριθμητικών 
προσομοιώσεων των ρευστών και των στερεών σωμάτων. Αρκετές από αυτές τις δυσκολίες έχουν 
ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό και η σύνθετη απόκριση συζευγμένων συστημάτων μπορεί να αναλυθεί 
αποτελεσματικά, επιλύοντας ταυτόχρονα τις συζευγμένες εξισώσεις που μοντελοποιούν το πρόβλημα. 
Ενδιαφέρουσες εφαρμογές με μεγάλα πλεονεκτήματα έχουν αναπτυχθεί για την ανάλυση της 
αλληλεπίδρασης ρευστού και στερεού σώματος στα ερευνητικά πεδία, τόσο της εμβιομηχανικής και 
βιορευστομηχανικής, όσο και στη βιομηχανία αυτοκινήτων και αεροσκαφών. 

Ένα κομμάτι ενός προβλήματος αλληλεπίδρασης ρευστού-σώματος είναι ο επιλύτης του 
ρευστού και οι μεθοδολογίες που υπάρχουν με τις οποίες μπορούμε να προσομοιώσουμε τις δυναμικές 
εξισώσεις ροής του ρευστού. Το κομμάτι αυτό έχει πολυσύνθετο χαρακτήρα, αφού οι δυναμικές 
εξισώσεις της ροής του ρευστού δεν έχουν τις καλές ιδιότητες που έχουν οι εξισώσεις της δυναμικής 
των στερεών σωμάτων, με αποτέλεσμα να έχουμε αριθμητικές αστάθειες οι οποίες δε συναντώνται 
στα δυναμικά προβλήματα στερεών σωμάτων. Για το λόγο αυτό μία αντιμετώπιση αμιγώς αριθμητική 
εμπεριέχει τον κίνδυνο σοβαρής απόκλισης από την πραγματικότητα στην πρόλεξη ενός 
ρευστοδυναμικού φαινομένου. Επομένως, είναι αναγκαία συνήθως μία αντιμετώπιση ενός 
ρευστοδυναμικού φαινομένου και πειραματικά πριν την τελική απόφαση για την ορθότητα των 
εξαγόμενων λύσεων και νόμων. Η αναγκαιότητα αυτή καθίσταται επιβεβλημένη ιδιαίτερα όταν 
αναφερόμαστε στη πρόλεξη αντλητικών φαινομένων κατά τα οποία οι ασυνέχειες της ροής του 
ρευστού κάνουν έντονη την παρουσία τους. Η ύπαρξη τέτοιων έντονων ασυνεχειών οφείλεται στην 
επιβληθείσα πίεση του ρευστού στο σώμα, η οποία μπορεί να προκαλέσει έντονη παραμόρφωση του 
σώματος και συνεπώς, μέσω αλληλεπίδρασης, έντονη μεταβολή στην ίδια τη ροή του ρευστού 
(απότομες επιβραδύνσεις, επιταχύνσεις και ακινητοποιήσεις). Είναι προφανές ότι το ίδιο μπορεί να 
συμβεί αντίστροφα με την επιβολή πίεσης στο ρευστό από το έντονα κινούμενο και παραμορφώσιμο 
σώμα, κατά τις δυναμικές προωθήσεις του ρευστού που λαμβάνουν χώρα στα αντλητικά φαινόμενα. 
 
 
1.2 Αντλητικά φαινόμενα στη φυσιολογία 
 

Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι βιολογικοί οργανισμοί αποτελούνται από μαλακούς ιστούς, 
οι οποίοι στο μεγαλύτερό τους ποσοστό συνίστανται από ρευστή ύλη με κυρίαρχο το νερό. Όλες οι 
ανάγκες ενός τέτοιου βιολογικού οργανισμού εκπληρώνονται κυρίως μέσω της μετακίνησης αυτών 
των βιολογικών ρευστών. Έτσι, για παράδειγμα η μετακίνηση των προϊόντων μεταβολισμού των 
κυττάρων, η μεταφορά συστατικών και ουσιών μεταξύ των οργάνων, η ρύθμιση της θερμοκρασίας 
των ιστών, γίνονται μέσω της ροής των διαφόρων βιολογικών ρευστών όπως του αίματος, των ούρων, 
της λέμφου, του αέρα κλπ. Για την επίτευξη της ροής αυτών των βιολογικών ρευστών οι οργανισμοί 
έχουν αναπτύξει διάφορους βιολογικούς μηχανισμούς άντλησης. 
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Οι μηχανισμοί άντλησης μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τη 
κατεύθυνση ροής του ρευστού. Η πρώτη υφίσταται αν η κατεύθυνση της ροής έχει αυστηρά μία και 
μόνο φορά, χωρίς αυτή να αλλάζει κατά τη διάρκεια της άντλησης, τότε ορίζεται ως κλασική άντληση 
(pumping), όπως είναι γνωστή και από τα τεχνολογικά συστήματα με αντλίες. Σε αυτή τη κατηγορία 
εκτός από τη ροή του ρευστού προς μία κατεύθυνση, μπορεί να λαμβάνει χώρα και ακινητοποίηση της 
ροής για κάποια στιγμή ή κάποιο χρονικό διάστημα μέσα στην άντληση. Η κατεύθυνση της ροής δεν 
αλλάζει σ’ αυτή τη περίπτωση, απλώς η άντληση γίνεται παλλόμενη πάντα προς μία κατεύθυνση. Η 
δεύτερη κατηγορία απαντάται όταν η κατεύθυνση της ροής μεταβάλλεται μεταξύ μίας φοράς και της 
αντίθετής της, με τρόπο ώστε η μέση χρονικά παροχή συνολικά για ολόκληρο το χρονικό διάστημα 
της άντλησης να είναι μη μηδενική, τότε ορίζεται ως άντληση χωρίς βαλβίδες (valveless pumping). 

Η ονομασία της δεύτερης κατηγορίας άντλησης πηγάζει από το γεγονός ότι σίγουρα 
εμφανίζεται σε παλλόμενα δυναμικά συστήματα που δεν έχουν αποφρακτικά στοιχεία της ροής όπως 
βαλβίδες. Μπορεί βέβαια να παρουσιαστεί και σε συστήματα με βαλβίδες, όμως πρέπει αυτές να μην 
είναι κατάλληλα χρονισμένες, ώστε να διακόπτουν τη ροή τη κατάλληλη χρονική στιγμή και συνεπώς 
να παρουσιάζεται ροή ρευστού και προς τις δύο κατευθύνσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου άντλησης. 
 
 
1.2.1 Καρδιακά αντλητικά όργανα ζωικών οργανισμών 
 

Μία από τις ανάγκες άντλησης βιολογικών ρευστών στους ζωικούς οργανισμούς, όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως, πηγάζει από το γεγονός ότι πρέπει να πραγματοποιείται μετακίνηση του 
αίματος και της λέμφου. Η μετακίνηση των υγρών αυτών εξυπηρετεί τόσο την οξυγόνωση και 
διατροφή των κυττάρων του οργανισμού, όσο και την απομάκρυνση των αποβλήτων ουσιών που αυτά 
παράγουν. Η άντληση επιτυγχάνεται εξαιτίας της αντλητικής ικανότητας κάποιων καρδιακών 
οργάνων των οποίων τα τοιχώματα πάλλονται προωθώντας το ρευστό που περιέχουν. Τα καρδιακά 
αντλητικά βιολογικά όργανα των ζωικών οργανισμών έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τη μορφολογία 
τους σε μυοκάρδια κοιλοτήτων (chambered hearts), σωληνοειδείς καρδιές (tubular hearts), παλλόμενα 
αγγεία (pulsating vessels) και βοηθητικά παλλόμενα εγκολπώματα (ambullar accessory hearts). 

Τα μυοκάρδια κοιλοτήτων είναι αντλίες πολλαπλών χώρων που συνδέονται σε απλό ή διπλό 
κύκλωμα και περιλαμβάνουν έναν έως τέσσερις κόλπους και μία έως δύο κοιλίες συστολής-διαστολής 
[Xavier-Neto et al, 2007]. Οι σωληνοειδείς καρδιές είναι παλλόμενοι σωλήνες που φέρουν ή όχι 
βαλβίδες και ο ρυθμός πάλμωσής τους ρυθμίζεται κυρίως νευρογενώς ή ίσως και μυογενώς. Τα 
παλλόμενα αγγεία είναι αγγειώδης δομές που προωθούν το ρευστό που περιέχουν με την αρχή της 
άντλησης χωρίς βαλβίδες. Με τον όρο άντληση χωρίς βαλβίδες εννοούνται τα παραγόμενα κύματα 
που διαδίδονται κατά μήκος των τοιχωμάτων κοίλης και μυώδους δομής, λόγω ύπαρξης ακούσιας 
συστολής, προωθώντας το περιεχόμενο ρευστό ανάντι και κατάντι. Τα παλλόμενα εγκολπώματα 
ορίζονται ως βοηθητικές αντλίες που λειτουργούν ενισχυτικά στην κυκλοφορία σε κρίσιμα σημεία 
υψηλής αντίστασης ή δύσκολης πρόσβασης. Αυτή η τελευταία κατηγορία έχει δημιουργηθεί για να 
συμπεριλάβει όλα τα υπόλοιπα είδη μη συμβατικής άντλησης που απαντώνται στους ζωικούς 
οργανισμούς. Συνήθως, οι σωληνοειδείς καρδιές θεωρούνται ως ειδική περίπτωση των παλλόμενων 
αγγείων [Xavier-Neto et al, 2007] και συνεπώς ισχύει και για αυτές η αρχή της άντλησης χωρίς 
βαλβίδες. Συνεπώς, η μόνη χρήσιμη ταξινόμηση για τη σύγκριση μεταξύ των αντλητικών οργάνων 
των ζωικών οργανισμών είναι μεταξύ των παλλόμενων αγγείων για τα οποία ισχύει η αρχή της 
άντλησης χωρίς βαλβίδες και των μυοκαρδίων διαχωρισμένων κοιλοτήτων για τα οποία ισχύει ο 
κλασικός μηχανισμός άντλησης με βαλβίδες. 

Τα παλλόμενα αγγεία αποτελούν την πλειοψηφία των αντλητικών οργάνων στο ζωικό 
βασίλειο. Παρόλη τη κυριαρχία τους και την καλή προσαρμοστικότητά τους αδυνατούν σε σχέση με 
τα μυοκάρδια διαχωρισμένων κοιλοτήτων να διατηρούν υψηλούς ρυθμούς άντλησης αναγκαίους για 
μεγάλα και ομοιόθερμα ζώα. Η άντληση χωρίς βαλβίδες στα παλλόμενα αγγεία μειονεκτεί, καθότι 
παρουσιάζει ουσιαστικές απώλειες κινητικής ενέργειας του ρευστού που προκαλούνται λόγω 
οπισθορροής, διατάσεων του τοιχώματος του αγγείου κατάντι της ροής, ανακλάσεων όταν η ροή 
συναντά διακλαδώσεις. Ουσιαστικά, η ανεπάρκεια της άντλησης χωρίς βαλβίδες σε παλλόμενα αγγεία 
έγκειται στη μη κατάλληλη κατεύθυνση μεταξύ του ρευστού που εισάγεται στη περιοχή διέγερσης 
(συστολή) και του ρευστού που την αφήνει [Simões-Costa et al, 2005]. Ωστόσο, η άντληση χωρίς 
βαλβίδες σε κάποιους ζωικούς οργανισμούς έχει και θετική επίδραση. Για παράδειγμα η αντιστροφή 
της ροής μετατρέπει τις καρδιές μερικών εντόμων σε αντλίες διπλής κατεύθυνσης όπως απαιτείται για 
την επιβίωσή τους. Επίσης, οι αντλίες παλλόμενων αγγείων μπορούν να βελτιωθούν όσον αφορά την 
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ανεπιθύμητη οπισθορροή, είτε με τη συνεργασία βαλβίδων αντεπιστροφής σε κατάλληλα σημεία, είτε 
με νευρομυϊκό έλεγχο τμηματικής συστολής του αγγείου. 

Αντιθέτως με τα παλλόμενα αγγεία η εισροή και η εκροή του ρευστού είναι σαφώς 
καθορισμένες στα μυοκάρδια διαχωρισμένων κοιλοτήτων που φέρουν βαλβίδες. Αυτό επιτυγχάνεται 
με σαφή διαχωρισμό των λειτουργιών κάθε κοιλότητας, δηλαδή, είτε αποτελεί δεξαμενή υποδοχής του 
ρευστού (εισροή), είτε εξωθεί ρευστό (εκροή). Η τυπική οπισθορροή που παρατηρείται στα 
παλλόμενα αγγεία εξαλείφεται στα μυοκάρδια διαχωρισμένων κοιλοτήτων με την ύπαρξη, τόσο της 
αποτελεσματικής ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ των μυϊκών κυττάρων του μυοκαρδίου, όσο και των 
κατάλληλων βαλβίδων μονής κατεύθυνσης. Κατ’ αυτό το τρόπο μετατρέπεται η άντληση χωρίς 
βαλβίδες σε συγχρονισμένη και αποφεύγονται οι απώλειες κινητικής ενέργειας του ρευστού κυρίως 
λόγω της διάτασης των άφορτων τμημάτων του τοιχώματος του αγγείου κατάντι της ροής. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα όλων των ανωτέρω μηχανισμών άντλησης απαντώνται στα 
κυκλοφορικά συστήματα των έμβιων όντων του ζωικού βασιλείου. 
 
 
1.2.2 Κυκλοφορικά συστήματα ζωικών οργανισμών 
 

Πολλά ασπόνδυλα ζώα δεν έχουν καθόλου κυκλοφορικό σύστημα διότι τα κύτταρά τους είναι 
αρκετά κοντά στο περιβάλλον και ανταλλάσσουν τα προϊόντα του μεταβολισμού τους απ’ ευθείας με 
αυτό μέσω ώσμωσης και διάχυσης. Σε ζώα με πολλαπλή διαστρωμάτωση κυττάρων και ιστών, 
ιδιαίτερα στα ζώα της ξηράς, η συντριπτική πλειοψηφία των κυττάρων τους είναι απομακρυσμένη 
από το εξωτερικό περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, η όσμωση και η διάχυση δε μπορούν να 
λειτουργήσουν γρήγορα και άμεσα για την ανταλλαγή των απαραίτητων ουσιών των κυττάρων με το 
περιβάλλον, οπότε απαιτείται κάποιο μέσο μεταφοράς. 

Στα ζώα με ανώτερη δομή και τελειότερη οργάνωση υπάρχουν δύο βασικοί τύποι 
κυκλοφορικών συστημάτων τα ανοιχτά και τα κλειστά. Τα αρθρόποδα και τα περισσότερα μαλάκια 
διαθέτουν ανοιχτό κυκλοφορικό σύστημα. Σε αυτό τον τύπο συστήματος δεν υπάρχει, ούτε 
πραγματική καρδιά, ούτε τριχοειδή αγγεία για την ανταλλαγή των ουσιών όπως υπάρχουν για 
παράδειγμα στα θηλαστικά. Το ρόλο της καρδιάς παίζουν σωληνοειδή αγγεία, τα οποία μπορούν να 
συστέλλονται και να διαστέλλονται, δρώντας ως αντλητικοί μηχανισμοί για την προώθηση της 
αιμολέμφου. Η αιμολέμφος, που αποτελεί το ενδοϊστικό υγρό της κυκλοφορίας ως συνδυασμό του 
αίματος και της λέμφου, κυκλοφορεί ελεύθερα σε όλα τα εγκολπώματα του σώματος διαμέσου 
ανοιγμάτων (στομίων) που έχει η καρδιά. Αντί για τριχοειδή αγγεία υπάρχει απ’ ευθείας σύνδεση των 
αιμοφόρων αγγείων με εγκολπώματα, τα οποία διαμορφώνονται από τη διάταξη των διαφόρων 
οργάνων του σώματος. Από τα εγκολπώματα, τα οποία μπορεί να είναι επίσης παλλόμενα, η 
αιμολέμφος μεταβιβάζεται ξανά, μέσω άλλων αγγείων, στα παλλόμενα σωληνοειδή αγγεία [Miller, 
1997]. Ο τύπος του ανοιχτού κυκλοφορικού συστήματος ως αντλητικός μηχανισμός δεν είναι αρκετά 
αποδοτικός. Όμως, για παράδειγμα τα έντομα, διαβιώνουν με αυτό τον τύπο κυκλοφορικού 
συστήματος χάριν στα πολυάριθμα τραχειακά ανοίγματα (spiracles) που φέρουν στο σώμα τους, τα 
οποία επιτρέπουν επαρκή ποσότητα της αιμολέμφου να έρχεται σε επαφή με τον αέρα και να 
οξυγονώνεται. 

Το κλειστό κυκλοφορικό σύστημα κάποιων μαλακίων (χταπόδια, καλαμάρια) και όλων των 
σπονδυλωτών (ψάρια, αμφίβια, ερπετά, πουλιά και θηλαστικά) είναι πολύ πιο αποδοτικό. Σε αυτό το 
σύστημα το αίμα αντλείται διαμέσου ενός κλειστού συστήματος αγγείων διαφορετικών μεγεθών και 
διανέμεται στους ιστούς του σώματος (μέσω των αρτηριών), ενώ επιστρέφει στην μυώδη αντλία που 
ονομάζεται καρδιά (μέσω των φλεβών). Τα τριχοειδή περιβάλλουν τα όργανα του οργανισμού, 
εξασφαλίζοντας τη διατροφή και την απομάκρυνση των αποβλήτων όλων των κυττάρων ισοδύναμα. 
Σε φυσιολογική λειτουργία, η μονοκατευθυντήρια ροή του αίματος οφείλεται στον κατάλληλο 
χρονισμό της συστολής και διαστολής του καρδιακού μυός με το άνοιγμα και κλείσιμο των 
καρδιακών βαλβίδων. Ακόμη και στην περίπτωση της παθολογικής κατάστασης ανεπάρκειας των 
καρδιακών βαλβίδων, όπου δεν υπάρχει ο ανωτέρω κατάλληλος συγχρονισμός, το αίμα συνεχίζει να 
κυκλοφορεί στον οργανισμό αλλά με μειωμένη απόδοση, [Liebau, (VdDGfK), 1956]. 

Μεταξύ των ζωικών οργανισμών υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα κλειστά κυκλοφορικά 
συστήματα. Τα ψάρια, για παράδειγμα, διαθέτουν κλειστό κυκλοφορικό σύστημα με τον πιο απλό 
τύπο καρδιάς, που αποτελείται από δύο κοιλότητες: έναν κόλπο και μία κοιλία. Αυτή η καρδιά 
συνίσταται από μυώδη τοιχώματα, ενώ υπάρχει μία βαλβίδα μεταξύ κόλπου και κοιλίας. Το αίμα 
αντλείται από την καρδιά στα βράγχια, όπου παραλαμβάνει οξυγόνο αποβάλλοντας διοξείδιο του 
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άνθρακα, στη συνέχεια μετακινείται προς τα όργανα του σώματος, όπου ανταλλάσσονται θρεπτικά 
συστατικά, αέρια και απόβλητα. Σε αυτό το κύκλωμα δεν υπάρχει διαχωρισμός της κυκλοφορίας σε 
αναπνευστική και συστηματική, που σημαίνει ότι το αίμα κυκλοφορεί σε σειρά από την καρδιά προς 
τα βράγχια κατόπιν προς τα υπόλοιπα όργανα του σώματος και επιστρέφει πίσω στην καρδιά για να 
ξαναρχίσει νέος κύκλος διανομής. 

Ένα διαφορετικό κλειστό κυκλοφορικό σύστημα παρουσιάζεται στα αμφίβια. Παράδειγμα οι 
βάτραχοι διαθέτουν καρδιά τριών κοιλοτήτων: δύο κόλπων και μίας κοιλίας. Το αίμα εξωθούμενο από 
την κοιλία περνάει από τη διχαλωτή αορτή όπου του δίνεται η δυνατότητα να διανεμηθεί εξίσου σε 
κύκλωμα αγγείων που οδηγούν στους πνεύμονες και σε άλλο κύκλωμα αγγείων που οδηγεί στα 
υπόλοιπα όργανα. Η ποσότητα του αίματος που επιστρέφει στην καρδιά από τους πνεύμονες διέρχεται 
μέσα από τον έναν κόλπο, ενώ η ποσότητα που επιστρέφει από τα υπόλοιπα όργανα διέρχεται από τον 
άλλο. Και οι δύο κόλποι παροχετεύουν τη μοναδική κοιλία, οπότε γίνεται μίξη οξυγονωμένου αίματος 
και μη. Με αυτόν τον κλειστό τύπο κυκλοφορικού συστήματος, εξασφαλίζεται πάντα ότι 
οξυγονώνεται η μισή ποσότητα του αίματος που διέρχεται από τους πνεύμονες, όμως δεν 
εξασφαλίζεται η παροχή πλήρους οξυγονωμένου αίματος στους ιστούς και τα όργανα λόγω της μίξης 
οξυγονωμένου αίματος και μη στη μοναδική κοιλία. Παρόλα αυτά, η επιβίωση διασφαλίζεται για έναν 
εξώθερμο οργανισμό όπως είναι ο βάτραχος. 

 Οι άνθρωποι και όλα τα άλλα θηλαστικά, καθώς και τα πουλιά, διαθέτουν καρδιά τεσσάρων 
κοιλοτήτων: δύο κόλπων και δύο κοιλιών [Τσαγγάρης, 1996]. Το αποξυγονωμένο και το 
οξυγονωμένο αίμα δεν αναμιγνύονται. Οι τέσσερις κοιλότητες εξασφαλίζουν αποτελεσματική και 
ταχεία παροχέτευση του πλούσιου σε οξυγόνο αίματος στα διάφορα όργανα του σώματος, πράγμα 
που εξασφαλίζει καλή θερμορυθμιστική απόκριση, καθώς γρήγορες και παρατεινόμενες κινήσεις των 
μυών. Από πλευράς ενέργειας, η οικονομική λειτουργία της ανθρώπινης καρδιάς και των μηχανισμών 
του κυκλοφορικού συστήματος εξασφαλίζεται από διάφορες αρχές ταυτόχρονα. Για την κυκλοφορία 
του αίματος σημαντικοί παράγοντες είναι η αξονική και περιφερειακή σύσπαση της καρδιάς που 
καθορίζει τον εμβολισμό του αίματος υπερνικώντας τις αδρανειακές δυνάμεις, η ιδιαίτερη γεωμετρία 
του μυός της καρδιάς που επικουρεί στην δημιουργία δυνάμεων για την είσοδο και την απομάκρυνση 
του αίματος από την καρδιά και οι εσωτερικές κοιλότητες της καρδιάς που παρουσιάζουν 
διαφορετικές αντιστάσεις στη ροή του αίματος, [Kilner et al, 2000]. Επίσης, η κυκλοφορία 
καθορίζεται από τον τρόπο μετάδοσης του κύματος πίεσης στα διαφορετικής ελαστικότητας 
αρτηρίδια και φλεβίδια, τους διαφορετικούς όγκους αίματος που περιέχονται σε αυτά εξαιτίας των 
διαφορετικών συνθηκών επιμήκυνσης και των διαφορετικών διατομών τους και, τέλος, την ύπαρξη 
βαλβίδων αντεπιστροφής, [Liebau, (ZfdGEM), 1955]. 

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα άντλησης σε κυκλοφορικά συστήματα 
διαφόρων οργανισμών του ζωικού βασιλείου, τόσο από τη συνομοταξία των χορδωτών, όσο και από 
αυτή των αρθροπόδων.  
 
 
1.2.2.1 Κυκλοφορικό σύστημα ουροχορδωτών (urochordates) 
 

Η συνομοταξία των χορδωτών περιλαμβάνουν τις ομοταξίες: ουροχορδωτών (urochordates), 
κεφαλοχορδωτών (cephalochordates), ημιχορδωτών (hemichordates) και σπονδυλωτών (vertebrates). 
Τα ουροχορδωτά και τα κεφαλοχορδωτά, τουλάχιστον σε κάποιο στάδιο της ζωής τους, διαθέτουν ένα 
σχηματισμό που λέγεται νωτοχορδή και θεωρείται πρόδρομη της σπονδυλικής στήλης. Τα 
ουροχορδωτά είναι χιτωνοφόρα ζώα που ονομάζονται απλά ασκίδια, τα οποία στο προνυμφικό τους 
στάδιο μοιάζουν με μικρά ψάρια και τότε παρουσιάζουν συγγένεια με τα υπόλοιπα χορδωτά. Τα 
ώριμα ασκίδια όμως έχουν σφαιροειδές ή σωληνοειδές σχήμα, είναι ακινητοποιημένα σε στερεό 
υπόστρωμα και έχουν την τυπική μορφή που απεικονίζεται στο σχήμα 1-1. 

Πρόκειται για αρχέγονο θαλάσσιο ζώο (χιτωνόζωο) που ζει και σήμερα συνήθως σε αποικίες 
και μοιάζει σαν σάκος με δύο ανοίγματα (εξέχοντα σιφόνια), όπου από το ένα εισέρχεται το νερό, ενώ 
από το άλλο εξέρχεται. Μέσα στο ασκίδιο το νερό φιλτράρεται και παρακρατείται το απαραίτητο για 
τη διατροφή του ζωο/φυτοπλαγκτόν το οποίο οδηγείται στο στομάχι. Το φιλτράρισμα του νερού και η 
παγίδευση του πλαγκτόν γίνεται από το φάρυγγα, ο οποίος βρίσκεται εντός κόλπου (atrium), 
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των σπλάχνων του ασκιδίου και έχει πολυάριθμες βραγχιακές 
σχισμές. Επίσης, ο φάρυγγας περιέχει ειδική διαμήκη βλεφαριδωτή αύλακα (endostyle) που εκκρίνει 
βλέννα για την κατακράτηση του πλαγκτόν και τη μεταβίβασή του στη πεπτική οδό. 
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Το κυκλοφορικό σύστημα ενός βενθικού ασκιδίου είναι ανοιχτό και αποτελείται από μία 
σωληνοειδή καρδιά που περιβάλλεται από περιακαρδιακή κοιλότητα. Η στοιχειώδης αυτή αντλία 
(καρδιά) βρίσκεται στην κοιλιακή χώρα και συνίσταται από ένα μονό στρώμα καρδιακών μυϊκών 
κυττάρων τα οποία συνδέονται ηλεκτρικά. Αυτά τα καρδιακά μυϊκά κύτταρα συνήθως αποκαλούνται 
και μυοεπιθηλιακά [Randall & Davie, 1980] και [Moorman & Christoffels, 2003]. Η βενθική 
σωληνοειδής καρδιά κάμπτεται σε σχήμα V και διατηρεί εγγενή αυτονομία στο ρυθμό πάλμωσης. 
Όμως, το σημείο πάλμωσης βρίσκεται στο ένα άκρο του καρδιακού σωλήνα για 100 περίπου χτύπους, 
ύστερα σταματά η πάλμωση για μικρό χρονικό διάστημα και κατόπιν αρχίζει ξανά αλλά αυτή τη φορά 
στο άλλο άκρο του καρδιακού σωλήνα [Anderson, 1968]. Συνεπώς, διαμορφώνεται ασυμμετρία, λόγω 
της οποίας το αίμα ρέει για κάποιο χρονικό διάστημα προς τη μία κατεύθυνση, έπειτα σταματά η ροή 
του για λίγο και στη συνέχεια ρέει προς την αντίθετη κατεύθυνση από την προηγούμενη. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο αντισταθμίζεται η ανεπάρκεια της ροής του αίματος λόγω άντλησης χωρίς βαλβίδες. Τα 
παραγόμενα κύματα, που προωθούν το αίμα και προς τις δύο κατευθύνσεις, διαδίδονται κατά μήκος 
των τοιχωμάτων του καρδιακού σωλήνα με ταχύτητες περίπου 0.5 cm/s [Kriebel, 1970]. Στο σχήμα 1-
1(α) το βέλος διπλής κατεύθυνσης σημαίνει ότι η άντληση χωρίς βαλβίδες μπορεί να γίνεται προς τη 
μία ή την αντίθετη κατεύθυνση. 
 

 
(α) 

 

 
 

(γ) 

 
(β) 

 
 
 
 
Σχήμα 1-1. (α) Τυπική μορφή ενηλικιωμένου 
βενθικού ασκιδίου (ascidian tunicate), της ομοταξίας 
ουροχορδωτών (subphylum urochordata) ή 
χιτωνοφόρων. Διακρίνονται: (1) βραγχιακό σιφώνιο 
εισόδου του νερού (στόμα), (2) φάρυγγας που έχει 
βραγχιακές σχισμές (stigmata), (3) κοιλιακό αγγείο, 
(4) καρδιο-στομαχικό αγγείο, (5) σιφώνιο εξόδου του 
νερού (6) έδρα (7) νωτιαίο αγγείο, (8) έντερο, (9) 
παλλόμενο αγγείο χωρίς βαλβίδες (καρδιά), (10) 
στομάχι, [Brusca & Brusca, 2003] και [Kriebel, 1968]. 
(β) Ασκίδιο polycarpa aurata. (γ) Αποικία μπλε 
βασιλικών ασκιδίων (royal blue tunicate-rhopalaea 
sp.). 
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1.2.2.2 Κυκλοφορικό σύστημα κεφαλοχορδωτών (cephalochordates) 
 

Τα κεφαλοχορδωτά είναι μικρά πρωτόγονα ζώα ιχθυοειδούς μορφής και απαντώνται συνήθως 
στην άμμο ρηχών θαλάσσιων νερών όπου επικρατεί εύκρατο ή τροπικό κλίμα. Το σώμα τους είναι 
μαλακό συνήθως μήκους 5-6 cm περίπου και παρουσιάζεται οξυμένο στις δύο άκρες. Εξαιτίας αυτού 
του χαρακτηριστικού τους δόθηκε η ονομασία αμφίοξοι και έχουν την τυπική μορφή που 
απεικονίζεται στο σχήμα 1-2. Η νωτοχορδή που διαθέτουν εκτείνεται κατά μήκος σχεδόν από το ένα 
άκρο στο άλλο και στο κεφάλι διογκώνεται σε στοιχειώδη εγκέφαλο, γι’ αυτό και η ομοταξία έχει την 
ονομασία “κεφαλοχορδωτά”. 
 

 
(α) 

 
(β) 

 
Σχήμα 1-2. (α) Αμφίοξος branchiostoma, (β) Τυπική μορφή αμφίοξου branchiostoma (amphioxus ή lancelet), 
της ομοταξίας κεφαλοχορδωτών (subphylum cephalochordata) ή λογχοειδών. Διακρίνονται: (1) πρόσθια κύρια 
φλέβα, (2) νωτιαίες αρτηρίες, (3) αριστερός πόρος του Cuvier, (4) φλεβώδης κόλπος, (5) οπίσθια κύρια φλέβα, 
(6) ουραία αρτηρία, (7) φάρυγγας με βραγχιακές σχισμές, (8) βολβίσκοι (παλλόμενοι), (9) κοιλιακή αορτή 
(παλλόμενη), (10) ηπατική απαγωγός φλέβα (παλλόμενη), (11) πυλαία προσαγωγός φλέβα (παλλόμενη), (12) 
υποεντερική φλέβα (παλλόμενη), (13) έδρα, (14) ουραία φλέβα, (15) πτερυγωτή ουρά, (16) άνοιγμα στόματος 
με πλοκάμια, (17) νωτοχορδή, (18) διατροφική οδός, [Moller & Philpott, 1973] και [Rahr, 1979]. 
 

Ο αμφίοξος αποτελεί σημαντικό αντικείμενο μελέτης στη ζωολογία, παρέχοντας ενδείξεις για 
την καταγωγή των σπονδυλωτών, αφού θεωρείται ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ασπόνδυλων και 
σπονδυλωτών. Εκτός από τη νωτοχορδή, που αναφέρθηκε παραπάνω, ο αμφίοξος, όπως και το 
ασκίδιο, διατρέφεται με πλαγκτόν, οπότε διαθέτει φάρυγγα με βραγχιακές σχισμές για το φιλτράρισμα 
του νερού. Στο κεφάλι του διαθέτει προεξέχοντα σκληρά κοντά νηματοειδή πλοκάμια με άνοιγμα 
στόματος που καταλήγει στο φάρυγγα. Τα πλοκάμια που αναρτώνται από το στόμα λειτουργούν, τόσο 
σαν αισθητήρες, όσο και σα φίλτρο του εισερχόμενου νερού. Ο φάρυγγας, όπως και στο ασκίδιο, 
περιέχει ειδική διαμήκη βλεφαριδωτή αύλακα (endostyle) και βρίσκεται εντός κόλπου (atrium). Το 
νερό εισάγεται από το στόμα, διέρχεται από τις βραγχιακές σχισμές, όπου στο φάρυγγα γίνεται η 
κατακράτηση του πλαγκτόν και εξέρχεται από τον πόρο του κόλπου. Το απεκκριτικό του σύστημα 
απαρτίζεται από τμηματικά διατεταγμένα νεφρίδια και καταλήγει στον πρωκτό. 

Το αγγειακό σύστημα του αμφίοξου είναι βασικά πανομοιότυπο με αυτό των σπονδυλωτών 
[Moller & Philpott, 1973], με τη διαφορά ότι στερείται κάποιου κεντρικού αντλητικού οργάνου 
(καρδιά). Ωστόσο, τέσσερα παλλόμενα αγγεία αναλαμβάνουν αντλητικό ρόλο όπως: η υποεντερική 
φλέβα, η πυλαία προσαγωγός μαζί με την ηπατική απαγωγό φλέβα, και η κοιλιακή αορτή. Στη 
συμβολή των κυρίων φλεβών υπάρχει ο φλεβώδης κόλπος, ο οποίος φαινομενικά δεν πάλλεται 
[Farrell, 1997], [Kardong, 2002] και [Rahr, 1981]. Η παροχέτευση του φάρυγγα με αίμα γίνεται μέσω 
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της κοιλιακής αορτής, η οποία συμβάλλει ιδιαίτερα στην άντληση του αίματος στο κλειστό 
κυκλοφορικό σύστημα του αμφίοξου. Τα αγγεία περιβάλλονται από μυοεπιθηλιακά κύτταρα χωρίς να 
επικαλύπτονται εσωτερικά από ενδοθήλιο. Το αίμα είναι άχρωμο και εξυπηρετεί τη διανομή των 
θρεπτικών συστατικών κυρίως, παρά τη μεταφορά και ανταλλαγή αερίων. Τα παλλόμενα αγγεία 
συστέλλονται διαδοχικά, όμως δεν επιτυγχάνεται και τόσο αποδοτικός συντονισμός και ούτε φαίνεται 
κάποια εκκίνηση της διέγερσης από κάποια συγκεκριμένη περιοχή [Randall & Davie, 1980]. Πολύ 
αργά συσταλτικά κύματα μακράς διάρκειας (περίπου 0.03 cm/s) διαδίδονται κατά μήκος των 
τοιχωμάτων των αγγείων χωρίς βαλβίδες, με αποτέλεσμα τη μετακίνηση του αίματος εντός τους. 
Αυτή η μετακίνηση δε συνιστά αποδοτική άντληση λόγω αντιστροφής της ροής και συνεπώς 
εξασθένησης των κυμάτων συστολής που συναντώνται μεταξύ τους [Moorman & Christoffels, 2003]. 
 
 
1.2.2.3 Κυκλοφορικό σύστημα ημιχορδωτών (hemichordates) 
 

Στην ομοταξία των ημιχορδωτών και συγκεκριμένα στην κλάση enteropneusta ανήκει ο 
σκώληκας balanoglossus, ο οποίος αναφέρεται σε αυτό το σημείο. Πρόκειται για θαλάσσιο ζώο 
σκωληκοειδούς μορφής που ζει απομονωμένο κάτω από πέτρες και φωλιάζει στην άμμο, είτε σε ρηχά, 
είτε σε βαθιά νερά [σχήμα 1-3(α)]. Το όνομά του προέρχεται από το σχήμα της μυώδους κεφαλής του 
(βαλανοειδής προβοσκίδα-πρωτοσωμική κοιλότητα), με την οποία διαμορφώνει διόδους μέσα στην 
άμμο. Η λειτουργία της θρέψης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μετακίνησή του, όπως ακριβώς 
συμβαίνει και με το γαιοσκώληκα. Κατά τη μετακίνησή του μέρος της άμμου εισέρχεται εντός του 
σώματος και τα περιέχοντα θρεπτικά συστατικά απορροφούνται στην εντερική οδό. Για τη λειτουργία 
αυτής της διατροφικής διεργασίας το στόμα του σκώληκα παραμένει μόνιμα ανοιχτό με τη βοήθεια 
ερειστικής δομής που υπάρχει στο μεσαίο τμήμα του σκώληκα (περίσφιξη-μεσοσωμική κοιλότητα). 
Τα αναπνευστικά όργανα συνίστανται από πολυάριθμα ζεύγη βραγχιακών σχισμών στον κορμό του 
σκώληκα (μετασωμική κοιλότητα) και φέρνουν σε επικοινωνία τη διατροφική οδό με το εξωτερικό 
περιβάλλον κατά πλάτος του τοιχώματος του κορμού. 
 

 
(α) 

 

 
(β) 

Σχήμα 1-3. (α) Σκώληκας Balanoglossus 
clavigerus. (β) Τυπική μορφή σκώληκα 
balanoglossus, κλάσης enteropneusta, της 
ομοταξίας ημιχορδωτών (subphylum 
hemichordata). Διακρίνονται: (1) 
προβοσκίδα, (2) νεφρικό σπείραμα, (3) 
στόμα, (4) φάρυγγας, (5) φλεβώδης κόλπος, 
(6) έδρα, (7) βραγχιακές σχισμές, (8) 
κοιλιακό αγγείο, (9) έντερο, (10) ηπατικοί 
θύλακες, (11) νωτιαίο αγγείο, (12) κύριος 
κόλπος, (13) παλλόμενο κυστίδιο 
(περικάρδιο), (14) κεφαλή ή πρωτοσωμική 
κοιλότητα, (15) περίσφιξη, (16) 
μεσοσωμική κοιλότητα, (17) μετασωμική 
κοιλότητα, [Brusca & Brusca, 2003] και 
[Nubler-Jung & Arendt, 1996]. 
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Το αγγειακό σύστημα του σκώληκα balanoglossus απαρτίζεται από φατνία-χάσματα και 
διαύλους, με χαμηλή σύσταση ενδοθηλιακού ιστού, τοποθετημένα στη βασική μεμβράνη του 
εξωτερικού τοιχώματος, του εντερικού τοιχώματος και του μεσεντερίου. Μέσω του νωτιαίου αγγείου 
το οποίο υπόκειται σε πάλμωση, το αίμα προωθείται προς τη κεφαλή και συλλέγεται στον κύριο 
κόλπο. Ο κύριος κόλπος βρίσκεται στη μεσοσωμική κοιλότητα και περιβάλλεται στις τρεις πλευρές 
του από κλειστό γειτονικό κυστίδιο (περικάρδιο) με παλλόμενα τοιχώματα. Η πάλμωση αυτού του 
κυστιδίου προκαλεί συμπίεση του κυρίου κόλπου με αποτέλεσμα το αίμα να οδηγείται στο νεφρικό 
σπείραμα. Στη συνέχεια το αίμα εξέρχεται από το νεφρικό σπείραμα και μέσω κόμβου 
διακλαδιζόμενων απαγωγών αγγείων μεταφέρεται στο κοιλιακό αγγείο του κορμού. 

Στα χορδωτά τα νωτιαία αγγεία μεταφέρουν το αίμα οπισθίως και τα κοιλιακά προσθίως, 
όπως φαίνεται στα σχήματα 1-1 και 1-2. Στα ημιχορδωτά, όπως οι σκώληκες, η κατεύθυνση της ροής 
του αίματος είναι ανεστραμμένη [Brusca & Brusca, 2003] και [Nubler-Jung & Arendt, 1996], όπως 
φαίνεται στο σχήμα 1-3. 
 
 
1.2.2.4 Κυκλοφορικό σύστημα εμβρύου σπονδυλωτών σε αρχικό στάδιο κύησης 
 

Είναι προφανές μέχρι στιγμής ότι στα κυκλοφορικά συστήματα των ουροχορδωτών, 
κεφαλοχορδωτών και ημιχορδωτών λαμβάνει χώρα αποκλειστικά η άντληση χωρίς βαλβίδες 
(valveless pumping). Αντιθέτως, στα σπονδυλωτά, η άντληση που πραγματοποιείται οφείλεται σε 
βιολογικές αντλίες (καρδιές) με βαλβίδες και το αίμα ρέει συνεχώς προς μία μόνο κατεύθυνση. Όμως, 
σε εμβρυϊκή μορφή, όταν βρίσκονται σε αρχικό στάδιο κύησης όπου δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη οι 
βαλβίδες, κυριαρχεί η άντληση χωρίς βαλβίδες (valveless pumping), [Forouhar et al, 2006]. 

Στο τέλος της 3ης εβδομάδας της κύησης το έμβρυο έχει κατά μέσο όρο μέγιστο μήκος περί τα 
2.75mm και τότε σχηματίζεται ο αρχέγονος καρδιακός σωλήνας (σχήμα 1-4), ενώ από τη 18η ημέρα 
έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη των αγγείων. Ο αρχέγονος καρδιακός σωλήνας μόλις σχηματιστεί αρχίζει 
να πάλλεται και να προωθεί το αίμα στο έμβρυο και τον πλακούντα μεταξύ της 21ης και 22ης ημέρας 
της κύησης. Συνεπώς, το καρδιαγγειακό σύστημα είναι το πρώτο σύστημα που λειτουργεί στο έμβρυο 
και μάλιστα από τη πρώτη στιγμή του σχηματισμού του, [Moore & Persaud, 1998] και [Larsen, 1997]. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1-4. Σχηματική αναπαράσταση του αρχέγονου 
καρδιακού σωλήνα την 21η ημέρα της κύησης. Διαιρείται 
από σειρά ορατών περισφίξεων και διευρύνσεων σε 
αρχέγονα τμήματα, που θα παραγάγουν τις κοιλότητες της 
οριστικής καρδιάς. Διακρίνονται: (1) λεκιθικός ασκός, (2) 
εγκάρσιο διάφραγμα, (3) κολποκοιλιακή αύλακα, (4) 
βολβοκοιλιακή αύλακα, (5) αμνίο, (6) νευρική αύλακα, (7) 
πρόσθιο έντερο, (8) πρώτο αορτικό τόξο, (9) καρδιακός 
βολβός, (10) περικαρδιακή κοιλότητα, (11) κοιλία 
(αρχικός βηματοδότης), (12) αρχέγονος κόλπος, (13) 
αριστερό κέρας του φλεβώδους κόλπου, (14) λεκιθική 
φλέβα, [Larsen, 1997]. 

 
Η εμβρυϊκή καρδιά αρχίζει να χτυπά τόσο νωρίς με ανάπτυξη χαμηλών πιέσεων, όχι κυρίως 

για την κυκλοφορία του αίματος και τη μεταφορά των συστατικών του, αλλά κυρίως για την 
υποβοήθηση της αγγειογέννησης. Δηλαδή, η πάλμωση της ροής του αίματος, που παράγει η 
συστολοδιαστολή του αρχέγονου καρδιακού σωλήνα, επιφέρει απότομες παραμορφωτικές δυνάμεις 
στα ενδοθηλιακά κύτταρα κατά μήκος των ιχνών των πρόδρομων εμβρυονικών αγγείων. Οι δυνάμεις 
αυτές προκαλούν έκκριση κατάλληλων πεπτιδίων από τα ενδοθηλιακά κύτταρα στο καρδιαγγειακό 
σύστημα. Τα πεπτίδια αυτά επιδρούν με παρακρινικό τρόπο στον πολλαπλασιασμό την ανάπτυξη και 
την εξάπλωση των ενδοθηλιακών κυττάρων [Burggren & Crossley II, 2002]. Επιπλέον, το έμβρυο 
απαιτείται να έχει αυτοτελή αιματική κυκλοφορία, η οποία ενδεχομένως να αποτελεί πηγή 
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πληροφορίας, μέσω της οποίας να εκτιμηθεί η βέλτιστη θέση σχηματισμού των βαλβίδων σε 
μεταγενέστερο στάδιο [Moser et al, 1998]. Με παρόμοιο σκεπτικό εξάλλου αποδεικνύεται 
πειραματικά ότι η αιμοδυναμική ροή συνεισφέρει στη διαμόρφωση του σχήματος του μυοκαρδίου 
[Icardo, 1989]. 

Η αντλητική ικανότητα της καρδιάς φθάνει σε μέγιστη απόδοση όταν ολοκληρωθεί ο 
σχηματισμός των βαλβίδων της. Για παράδειγμα, οι κολποκοιλιακές βαλβίδες (τριγλώχιν και 
μιτροειδής) σχηματίζονται από το κοιλιακό μυοκάρδιο μεταξύ της 5ης και της 8ης εβδομάδας και 
αποτρέπουν την οπισθορροή του αίματος κατά τη διάρκεια της συστολής. Επίσης, η ανάπτυξη των 
μηνοειδών βαλβίδων (αορτική και πνευμονική) ολοκληρώνεται την 9η εβδομάδα. Επομένως, είναι 
προφανές ότι υπάρχει περίοδος από την αρχή της 4ης εβδομάδας μέχρι το τέλος της 8ης στην οποία οι 
βαλβίδες δεν έχουν σχηματιστεί πλήρως. Παρόλα αυτά όμως, διαμορφώνεται ροή του αίματος, με μη 
μηδενική μέση χρονικά παροχή, απαραίτητη για τη περαιτέρω ανάπτυξη του εμβρύου όπως 
αναφέρθηκε. 
 

 

 
 
 
 
 
Σχήμα 1-5. Σχηματική απεικόνιση του αρχέγονου 
αγγειακού συστήματος στο μέσον της 4ης εβδομάδας 
κύησης του εμβρύου του ανθρώπου (homo sapiens), 
της οικογένειας των ανθρωποειδών (hominids), της 
τάξης των πρωτευόντων (primates), της κλάσης των 
θηλαστικών (mammalians), της ομοταξίας των 
σπονδυλωτών (vertebrates). Διακρίνονται: (1) 
ομφαλική φλέβα, (2) λεκιθική φλέβα, (3) δεξιά και 
αριστερή πρόσθια κύρια φλέβα, (4) αριστερά αορτικά 
τόξα, (5) δεξιά και αριστερή ραχιαία αορτή, (6) 
αρχέγονος καρδιακός σωλήνας, (7) αριστερή κοινή 
κύρια φλέβα, (8) αντιπροσωπευτικές δεξιά και 
αριστερή λεκιθική αρτηρία, (9) δεξιά και αριστερή 
οπίσθια κύρια φλέβα, (10) δεξιά και αριστερή 
ομφαλική αρτηρία, [Larsen, 1997]. 

 
Η εισροή αίματος στον αρχέγονο καρδιακό σωλήνα εξασφαλίζεται αρχικώς από έξι αγγεία, 

τρία σε κάθε πλευρά (σχήμα 1-5). Το φλεβικό αίμα, το προερχόμενο από το σώμα του εμβρύου, 
εισέρχεται στην καρδιά διαμέσου ενός ζεύγους βραχειών φλεβών, των κοινών κυρίων φλεβών, οι 
οποίες σχηματίζονται από τη συνένωση του ζεύγους των οπισθίων κυρίων φλεβών, που αποχετεύουν 
το κορμό, και του ζεύγους των προσθίων κυρίως φλεβών που αποχετεύουν την περιοχή της κεφαλής 
(σχήμα 1-5). Ο λεκιθικός ασκός αποχετεύεται από ένα ζεύγος λεκιθικών φλεβών, ενώ το οξυγονωμένο 
αίμα από τον πλακούντα φθάνει στην καρδιά μέσω ενός ζεύγους ομφαλικών φλεβών [Larsen, 1997]. 

Ο καρδιακός σωλήνας και το αγγειακό σύστημα αρχικά είναι κατακόρυφα συμμετρικό 
σύστημα ελαστικών και συσταλτών σωλήνων και παραμένει έτσι μέχρι την 35η ημέρα της εμβρυακής 
ζωής. Για το λόγο αυτόν οι συσπάσεις των θαλάμων του αρχέγονου καρδιακού σωλήνα, ο οποίος την 
περίοδο αυτή βρίσκεται ανάμεσα στις φλέβες και τις αρτηρίες, πρέπει να συμβαίνουν κυρίως κατά την 
περιφερική κατεύθυνση. Η ασυμμετρία υφίσταται με την έννοια της κατεύθυνσης του αίματος από τις 
πιο διασταλτές φλέβες στις λιγότερο διασταλτές αρτηρίες. Αυτό είναι τόσο συνθήκη όσο και 
αποτέλεσμα της μονοκατευθυνόμενης άντλησης, που σε αυτό το πρώιμο στάδιο ανάπτυξης 
δημιουργείται χωρίς βαλβίδες [Liebau, 1957 και 1968]. Στη συνέχεια της ανάπτυξης ο καρδιακός 
σωλήνας, διπλώνει και στρίβει με αρκετά πολύπλοκο τρόπο (πτύχωση). Το αορτικό-αρτηριακό 
σύστημα εκροής διαιρείται, παρέχοντας τη ροή τόσο από την αορτή όσο και από την πνευμονική 
αρτηρία. Πρόσθετα, η αορτή γίνεται ασύμμετρη επειδή από το προηγούμενο συμμετρικό διπλό τόξο 
μόνο το αριστερό διατηρείται εντελώς. Τελικά, ο αριστερός και ο δεξιός θάλαμος τοποθετούνται 
πλάι–πλάι. Οι αναπτυξιακές αυτές διαδικασίες ολοκληρώνονται πριν την 49η μέρα της εμβρυϊκής 
ζωής και οι δύο θάλαμοι της καρδιάς είναι τότε ικανοί να συστέλλονται τόσο περιφερειακά όσο και 
κατά μήκος [Liebau, 1957]. 
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1.2.2.5 Κυκλοφορικό σύστημα αρθροπόδων (arthropods) 
 
 Η συνομοταξία των αρθροπόδων περιλαμβάνει πέντε ομοταξίες. Τα τριλοβιτόμορφα 
(trilobitomorpha) που είναι εξαφανισμένα είδη και γνωστά μόνο από απολιθώματα. Τα χηληκέρατα 
(chelicerata) τα οποία δεν έχουν κεραίες, ενώ έχουν οχτώ πόδια και απλά μάτια. Σε αυτή την ομοταξία 
ανήκουν τα αραχνοειδή όπως οι σκορπιοί και οι αράχνες. Τα μυριάποδα (myriapoda) τα οποία είναι 
χερσαία είδη με απλό ζευγάρι κεραιών και απλά μάτια. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν πολλά 
πόδια με εύρος λίγο λιγότερο από 10 μέχρι πάνω από 750 ανάλογα με το είδος. Τα εξάποδα 
(hexapoda) που περιλαμβάνουν 4 κλάσεις: των εντόμων (insecta), των κολλεμβόλων (collembola), 
των διπλουρών (diplura) και των πρωτουρών (protura). Τα εξάποδα έχουν 6 πόδια και αποτελούν το 
80% περίπου όλου του ζωικού βασιλείου. Τέλος, τα οστρακόδερμα (crustacea) τα οποία έχουν 10 με 
14 πόδια, 2 ζευγάρια κεραίες και αναπνέουν μέσω βραγχίων (π.χ. καβούρια και γαρίδες). Από τις 
ανωτέρω ομοταξίες περιγράφεται το κυκλοφορικό σύστημα των εξαπόδων και ιδιαίτερα των κλάσεων 
των εντόμων και των διπλουρών. 

Το ανοιχτό κυκλοφορικό σύστημα των εξαπόδων [Gillot, 2005] αποτελείται κυρίως από ένα 
στενόμακρο μεσονωτιαίο αγγείο, το οποίο διατρέχει κατά μήκος όλο το σώμα από την κεφαλή έως το 
πίσω μέρος του (σχήματα 1-6 έως 1-8). Το οπίσθιο τμήμα του αγγείου στη κοιλιακή χώρα κατέχει 
ρόλο καρδιάς και απαρτίζεται από μικρότερα διαμερίσματα, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με 
ειδικά προσαρμοσμένα στόμια-βαλβίδες (ostia). Κάθε καρδιακό διαμέρισμα περιβάλλεται από ένα 
ζευγάρι πτερυγοειδών μυών. Διαδοχικές συστολές των μυών αυτών προωθούν προς τα εμπρός την 
αιμολέμφο από το ένα διαμέρισμα στο επόμενο με τελικό προορισμό την μεταφορά της, μέσω της 
αορτής, στην κεφαλική άκρη όπου και την αδειάζουν. Σε μερικά έντομα μπορεί να πάλλεται 
ολόκληρο το μεσονωτιαίο αγγείο, όμως συνήθως η προέκτασή του προσθίως προς το 
κεφαλοθωρακικό τμήμα λειτουργεί ως αορτή και παροχετεύει με αιμολέμφο τη κεφαλή [Gillot, 2005]. 
Από εκεί υπάρχει διάχυση μέσα στο αιμόκοιλο (hemocoel), όπου η αιμολέμφος καταλαμβάνει 
ελεύθερα όλες τις κοιλότητες του σώματος και έρχεται σε άμεση επαφή με όλα τα εσωτερικά όργανα 
και ιστούς. 
 

 

Σχήμα 1-6. Σχηματική αναπαράσταση 
εντόμου όπου απεικονίζεται η ροή της 
αιμολέμφου με βέλη. (Α) Διαμήκης 
τομή. (Β) Εγκάρσια τομή στην περιοχή 
του θώρακα. (C) Εγκάρσια τομή στην 
κοιλιακή χώρα. Κυκλοφορικό σύστημα 
του campodea augens, του γένους 
campodea, της κλάσης των διπλουρών 
(diplura), της ομοταξίας των εξαπόδων 
(hexapoda). Διακρίνονται: (1) νευρική 
χορδή, (2) κοιλιακό διάφραγμα, (3) 
περινευρική κοιλότητα, (4) περικαρδιακή 
κοιλότητα, (5) μεσονωτιαίο αγγείο, (6) 
πόδια, (7) σπλαχνική κοιλότητα, (8) 
νωτιαίο διάφραγμα, (9) αορτή, (10) έδρα, 
(11) στόμα, (12) παλλόμενο βοηθητικό 
όργανο ροής αιμολέμφου προς τη 
κεραία, (13) κεραία, (14) μεσοθωρακικό 
και μεταθωρακικό παλλόμενο όργανο, 
(15) πτέρυγες, (16) πεπτική οδός, (17) 
πτερυγοειδής μύες, (18) στόμια-βαλβίδες 
(ostia), [Wigglesworth, 1965]. 

 
Γενικά η αιμολέμφος αντλείται γρήγορα μέσα στο νωτιαίο αγγείο ενώ κινείται αργά και 

ασυνεχώς στις κοιλότητες και τα διάφορα προσαρτήματα. Η κατεύθυνση ροής της αιμολέμφου στα 
περισσότερα έντομα απεικονίζεται στο σχήμα 1-6. Η αναπτυσσόμενη πίεση στην περιοχή της 
κεφαλής, λόγω της ροής της αιμολέμφου μέσω του προσθίου στομίου της αορτής, προωθεί την 
αιμολέμφο οπισθίως προς τη σπλαχνική και περινευρική κοιλότητα. Οι μυϊκές κινήσεις του εξαπόδου 
που λαμβάνουν χώρα κατά τη βάδιση μπορεί να διευκολύνουν τη μετακίνηση της αιμολέμφου στις 
σωματικές κοιλότητες και ιδιαίτερα οι παλμώσεις του κοιλιακού διαφράγματος βοηθούν τη ροή της 
αιμολέμφου οπισθίως. Κατά τη διάρκεια κάθε διαστολικής φάσεως (χαλάρωση), αυξάνεται ο όγκος 
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του νωτιαίου αγγείου (καρδιακός όγκος) με ανάπτυξη αρνητικής πίεσης ώστε κάθε στόμιο-βαλβίδα 
(ostia) να ανοίγει και να επιτρέπει την εισροή της αιμολέμφου από την περικαρδιακή κοιλότητα ξανά 
στη καρδιά. Ο αριθμός των συστολοδιαστολών της καρδιάς ανά λεπτό ποικίλλει από είδος σε είδος 
(30–200/min) και εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 

Τα στόμια-βαλβίδες (ostia) μπορεί να έχουν διάφορες μορφές, όπως απλής σχισμής ή να είναι 
κωνικά διαμορφωμένες κατά το πάχος του τοιχώματος, ή να έχουν διαμορφωμένα πτερύγια 
εσωτερικά. Η θέση και ο αριθμός τους ποικίλουν επίσης. Έτσι μπορεί να είναι πλευρικές, νωτιαίες ή 
κοιλιακές και να κυμαίνονται από 1 ζευγάρι (σε κάποιες λιβελούλες-dragonflies) μέχρι 12 ζευγάρια 
(στις κατσαρίδες-cockroaches). Αυτά τα στόμια (ostia) είναι συνήθως βαλβίδες αντεπιστροφής, που 
σημαίνει ότι επιτρέπουν την εισροή της αιμολέμφου προς το νωτιαίο αγγείο και κλείνουν όταν 
υπάρχει τάση οπισθορροής. Όμως, σε μερικά ορθόπτερα έντομα κάποια στόμια (ostia) μπορεί να 
λειτουργούν αντίστροφα με αποτέλεσμα την εκροή της αιμολέμφου προς την περικαρδιακή κοιλότητα 
(σχήμα 1-7). 
 

 
 
Σχήμα 1-7. Νωτιαία ανατομή του γρύλου του αγρού asceta assimilis, της οικογένειας των γρύλων (gryllidae), 
της τάξης των ορθόπτερων (orthoptera), της κλάσης των εντόμων (insecta), της ομοταξίας των εξαπόδων 
(hexapoda). Διακρίνονται: (1) αορτή, (2) στόμιο-βαλβίδα εξαγωγής (excurrent ostium), (3) καρδιακό 
διαμέρισμα, (4) στόμιο-βαλβίδα εισαγωγής (incurrent ostium), (5) εγκέφαλος, (6) νωτιαίο διάφραγμα, (7) 
πτερυγοειδής μυς, [Nutting, 1951]. 
 
 Στις διπλουρές η ροή της αιμολέμφου στο νωτιαίο αγγείο είναι δι-κατευθυντήρια, δηλαδή 
μπροστά από το όγδοο κοιλιακό άρθρο (ουρομερές) έχει κατεύθυνση προς την κεφαλή, ενώ πίσω από 
αυτό έχει κατεύθυνση προς την ουρά [Hertel & Pass, 2002]. Αυτός ο τρόπος ροής επιτυγχάνεται μέσω 
της ύπαρξης ενδοκαρδιακής βαλβίδας που εντοπίζεται πίσω από το τελευταίο ζευγάρι στομίων-
βαλβίδων (ostia), (σχήμα 1-8). 
 

 
 
Σχήμα 1-8. Κυκλοφορικό σύστημα του campodea augens, της οικογένειας των campodeidae, της κλάσης των 
διπλουρών (diplura), της ομοταξίας των εξαπόδων (hexapoda). Διακρίνονται: (1) περιμεσοφαγικό αγγείο, (2) 
ενδοκαρδιακή βαλβίδα ροής, (3) στόμια-βαλβίδες εισαγωγής (incurrent ostia), (4) αρτηρία κεραίας, (5) αρτηρία 
ουράς, (6) μεσονωτιαίο αγγείο, (7) αορτή, [Gillot, 2005]. 
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1.2.3 Αντλητική ικανότητα ανθρώπινου ουρητήρα (περισταλτική άντληση) 
 

Οι ουρητήρες σε κάθε ανθρώπινο οργανισμό είναι δύο λεπτοί ινομυώδεις σωλήνες μήκους 25-
30 cm [σχήμα 1-9(α)], οι οποίοι αρχίζουν από τη νεφρική πύελο, περνούν στη λεκάνη πίσω από το 
περιτόναιο (οπισθοπεριτοναϊκά) και εκβάλλουν σ’ ένα κοίλο μυώδες όργανο την ουροδόχο κύστη στο 
πίσω μέρος [McMinn et al, 1995]. Είναι επιστρωμένοι με μεταβατικό επιθηλιακό ιστό και τα 
τοιχώματά τους, κατά βάση, αποτελούνται από κυκλικό στρώμα λείων μυϊκών ινών το οποίο 
περιβάλλεται εσωτερικά και εξωτερικά από ένα επιμήκη στρώμα (σχήμα 1-10). 
 

 
(α) 

 
(β) 

 
Σχήμα 1-9. (α) Σχηματική αναπαράσταση ουροποιητικού συστήματος. (β) Τριδιάστατη απεικόνιση του 
ουροποιητικού συστήματος με τη μέθοδο της υπολογιστικής αξονικής τομογραφίας (computerized tomography-
CT). Διακρίνονται: (0) νεφρική πύελός, (1) αορτή, (2) νεφρός, (3) ουροδόχος κύστη, (4) ουρήθρα, (5) κοινά 
λαγόνια αγγεία, (6) ουρητήρας, (7) κάτω κοίλη φλέβα, [Image library of the National Institute of Diabetes and 
Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) of the National Institutes of Health (NIH), Bethesda, Maryland, USA]. 
 

Ο ουρητήρας μπορεί να διακριθεί από τα αιμοφόρα αγγεία στο ζωντανό σώμα ως λευκώδης 
περίπου δομή λώρου [σχήμα 1-9(β)], που δεν πάλλεται (όπως μία αρτηρία), αλλά κινείται 
περισταλτικά με συστολές των λείων μυών, οι οποίες αρχίζουν στη νεφρική πύελο, από ορισμένα 
ειδικά μυϊκά κύτταρα [Constantinou, 1974] και μεταδίδονται στους μύες του ουρητηρικού 
τοιχώματος, προάγοντας τη ροή των ούρων προς την ουροδόχο κύστη. Αυτοί οι λείοι μύες ελέγχονται 
από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και μπορούν να βρίσκονται σε κατάσταση συστολής ή 
χαλάρωσης [Lang et al, 2002]. Η περίσταλση είναι η ρυθμική, ως κύμα, εγκάρσια συστολή των 
τοιχωμάτων διαφόρων κοίλων δομών με σκοπό τη μετακίνηση-προώθηση του περιεχομένου υλικού, 
[Μανόπουλος et al, 1998]. 

 Αρχικά από το νεφρό γίνεται η έκκριση των ούρων ενώ η ουροφόρος οδός (ουρητήρες, 
ουροδόχος κύστη, ουρήθρα) τα προωθεί και τα κατευθύνει έξω από το σώμα μέσω περιοδικών 
ρυθμικών κινήσεων. Τα ούρα που εισάγονται στον ουρητήρα προωθούνται προς την κύστη υπό μορφή 
bolus. Bolus είναι η περιεχόμενη ύλη ρευστής ουσίας εντός σωληνοειδούς μορφής σπλάχνου, η οποία 
έχει εγκλωβιστεί μεταξύ δύο εμφράξεων και κινείται σύμφωνα με την ταχύτητα κίνησης των 
εμφράξεων. Για χαμηλές παροχές ούρων κάθε 3 με 5 λεπτά από το ένα άκρο στο άλλο του κάθε 
ουρητήρα διαδίδεται ένα βραχύ bolus (περισταλτικό κύμα). Για υψηλότερες παροχές τα bolus 
επιμηκύνονται, η ταχύτητά τους όμως παραμένει σταθερή. Όταν η παροχή αυξηθεί πάρα πολύ το 
μήκος των bolus συνεχίζει να αυξάνεται, μέχρι που ο ουρητήρας πληρωθεί με ρευστό από το ένα άκρο 
μέχρι το άλλο (χαλάρωση μυών καθ’ όλο το μήκος του ουρητήρα). Το στόμιο κάθε ουρητήρα στο 
σημείο εκβολής είναι κλειστό μ’ ένα είδος πτυχωτής βαλβίδας του βλεννογόνου υμένα. Αυτές οι 
βαλβίδες και το λοξό επιστόμιο των ουρητήρων διαμέσου του μυώδους κυστικού τοιχώματος, 
εμποδίζουν τον ανάρρου των ούρων κατά τη διάρκεια κυστικής συστολής.  

Τα κύματα που αναπτύσσονται στην ουροδόχο κύστη είναι μη περιοδικά, καθότι η ουροδόχος 
κύστη είναι κοίλο όργανο, κατέχοντας ρόλο δεξαμενής, όπου τα κύματα των ουρητήρων υφίστανται 
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απόσβεση. Η χωρητικότητα της ουροδόχου κύστης είναι δυνάμει 2-3 l. Πάντως πολύ μικρότερες 
ποσότητες μέχρι 300 ml ούρων, προκαλούν την επιθυμία για ούρηση. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1-10. Εγκάρσια διατομή ουρητήρα. 
Διακρίνονται: (1) χαλαρός συνδετικός ιστός, (2) 
στρώμα κυκλικών μυϊκών ινών, (3) βασική 
μεμβράνη, (4) βλεννώδης μεμβράνη από 
μεταβατικό επιθήλιο, (5) εξωτερική στρώση 
επιμηκών λείων μυϊκών ινών, (6) διατομή αυλού, 
(7) εσωτερική στρώση επιμηκών λείων μυϊκών 
ινών, [Lewis, 1918]. 

 
Από την ανατομία μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη τάξη 

μεγέθους της φυσιολογικής παροχής του ουρητήρα. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο ανθρώπινος οργανισμός 
ουρεί κατά μέσο όρο 4 φορές ημερησίως (δηλαδή ανά εξάωρο) περί τα 300 ml, τότε η φυσιολογική 
παροχή και των δύο ουρητήρων, είναι της τάξης των 50 ml/h, δηλαδή ο καθένας 25 ml/h. Αυτή η τάξη 
μεγέθους μπορεί να επαληθευτεί και από τη βιβλιογραφία [Φειδάς, 1996], όπου αναφέρεται ότι η 
φυσιολογική παραγωγή ούρων το 24ωρο είναι 1-3 l. Αναφερόμενοι σε μέση παραγωγή ούρων το 
24ωρο από τα νεφρά, μπορούμε να εξάγουμε τη συνολική μέση παροχή που προσδίδουν οι δύο 
ουρητήρες 42 - 125 (ml/h). Για κάθε ένα ουρητήρα το ποσό αυτό είναι το μισό, θεωρώντας ότι 
μοιράζεται εξίσου στους δύο ουρητήρες του ανθρωπίνου σώματος, δηλαδή 21 - 62.5 (ml/h). 
 Η μορφή της περισταλτικής άντλησης παρατηρείται και σε άλλα κοίλα όργανα σωληνοειδούς 
μορφής στον οργανισμό, όπως στον οισοφάγο για την κατάποση της τροφής, στο λεπτό έντερο για την 
προώθηση του χυλού κλπ. Σύμφωνα με τα είδη άντλησης που αναφέρθηκαν αρχικά, η περισταλτική 
άντληση μπορεί να καταταχθεί στην κλασική άντληση με βαλβίδες, μόνο όταν σε κάθε στιγμή 
υπάρχει τουλάχιστον μία πλήρης έμφραξη κατά μήκος του σωληνοειδούς οργάνου. Σε αυτή τη 
περίπτωση η κινούμενη πλήρης έμφραξη των τοιχωμάτων παίζει ρόλο κινούμενης κλειστής βαλβίδας 
για τη ροή του ρευστού, του οποίου δεν επιτρέπει την οπισθορροή (πλήρης εμβολισμός). Ειδικά σε 
αυτή τη περίπτωση η ταχύτητα μετακίνησης της έμφραξης ταυτίζεται με την ταχύτητα του 
περιεχόμενου ρευστού τοπικά. Όταν όμως, έστω και για μία στιγμή, το σωληνοειδές όργανο δεν 
υπόκειται σε πλήρη έμφραξη σε κανένα σημείο του, τότε παρατηρείται οπισθορροή και αυτού του 
είδους η περισταλτική άντληση κατατάσσεται στην άντληση χωρίς βαλβίδες (valveless pumping). 
 
 
1.2.4 Βοηθητικός μηχανισμός άντλησης φλεβιδίων 
 

Είναι γνωστό από την ανατομία ότι τα αρτηρίδια και τα φλεβίδια στα θηλαστικά 
προσεγγίζονται κατά μήκος μεταξύ τους (arteriovenular pairing, σχήμα 1-11), σχηματίζοντας αρκετές 
φορές δεσμίδες παράλληλων αγγείων. Αυτή η κατά μήκος γειτνίαση των αρτηριδίων με τα φλεβίδια 
εξυπηρετεί, τόσο σε μηχανισμούς διάχυσης διαφόρων ουσιών μεταξύ των αγγείων [Hester, 1990], όσο 
και στην ανάπτυξη τοπικών αντλητικών μηχανισμών στα φλεβίδια. Πρώτη φορά ο Ozanam υποθέτει 
ότι η πάλμωση των αρτηριδίων μπορεί να βοηθά στην προώθηση του αίματος στα γειτονικά φλεβίδια 
(σχήμα 1-12). Επιπλέον υποθέτει ότι η μετακίνηση αυτή «εξ επιδράσεως» του αίματος είναι 
ανεξάρτητη από την παρουσία βαλβίδων (πλήρους έμφραξης), [Ozanam, 1881]. 

Η ιδέα του Ozanam με τον εξ αποστάσεως βοηθητικό μηχανισμό άντλησης, όπου ένα 
παλλόμενο αρτηρίδιο συμπιέζει τα γειτονικά του φλεβίδια, μελετάται από το Liebau, από τον οποίο 
εισάγεται ουσιαστικά πρώτη φορά η έννοια της άντλησης χωρίς βαλβίδες, [Liebau, (ZfdGEM), 1954] 
και [Liebau, (N), 1954]. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ο τρόπος επιστροφής του αίματος από τα 
τριχοειδή αγγεία στην καρδιά μέσω του φλεβικού συστήματος και αποδεικνύεται ότι η πίεση των 
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τριχοειδών αγγείων δεν επηρεάζεται από τη υδροστατική πίεση των αρτηριδίων και των φλεβιδίων. 
Για την εξήγηση της παροχής ενέργειας που απαιτείται για την υπερνίκηση της υδροστατικής πίεσης 
των φλεβών από το αίμα προτείνεται η διάταξη άντλησης του σχήματος 1-13, που λειτουργεί με 
πρόσδοση πλευρικής ενέργειας σε ελαστικό αγωγό. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1-11. Μικροφωτογραφία τομής παρειακού 
θύλακος τρωκτικού (syrian hamster-mesocricetus 
auratus), όπου η αγγειακή στοιβάδα βρίσκεται μεταξύ 
του υποδόριου ιστού και της μυϊκής στοιβάδας. Είναι 
καταφανής η γειτνίαση του αρτηριδίου με το φλεβίδιο 
(arteriovenular pairing). Διακρίνονται: (A) αρτηρίδιο 
(52μm σε διάμετρο), (V) φλεβίδιο, (Ε) επιδερμίδα, (D) 
χόριο, (sm) μυϊκή στοιβάδα, (sc) υποδόριος ιστός, 
[Guilford, 1993]. 

 
Στη διάταξη αυτή παρατηρείται να αντλείται νερό όταν ανοιγοκλείνεται η βάνα με κάποια 

συχνότητα. Θεωρείται ότι αυτό συμβαίνει διότι προσδίδεται πλευρικά ενέργεια στον ελαστικό αγωγό 
που κατέχει θέση φλεβιδίου από τον ελαστικό αγωγό που κατέχει θέση αρτηριδίου. Το φλεβικό 
σύστημα παραδόξως εδώ προσομοιάζεται με πολύ στενό σωλήνα υψηλής αντίστασης, αλλά με αυτό 
το τρόπο συνυπολογίζεται η ύπαρξη βαλβίδων στις φλέβες που εισαγάγουν τοπικές απώλειες στο 
φλεβικό σύστημα, [Liebau, (ZfK), 1963]. Βάσει κλινικών ενδείξεων αναφέρεται από το Liebau η 
πιθανότητα όμοιων συνθηκών με τη διάταξη, όσο αφορά την ικανότητα ροής του φλεβικού αίματος 
στο επίπεδο των αρτηριδίων και φλεβιδίων. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες μία κατευθυνόμενη ροή στο 
φλεβίδιο είναι δυνατή, η οποία βοηθάει στην επιστροφή του αίματος στην καρδιά, [Liebau, 
(ZfdGEM), 1954]. 
 

 
 

(β) 

 
 
 

(α) 
 
Σχήμα 1-12. (α) Μικροφωτογραφία της μικροκυκλοφορίας ζεύγους αρτηριδίου-φλεβιδίου με αντίθετες ροές στο 
μεσεντέριο αρουραίου, [Harris, 2002]. (β) Σχηματική αναπαράσταση βοηθητικού μηχανισμού άντλησης, όπου 
ένα παλλόμενο αρτηρίδιο συμπιέζει γειτονικά του φλεβίδια, [Rath, 1976]. Διακρίνονται: (0) βαλβίδα φλεβιδίου, 
(1) συνδετικός ιστός, (2) φλεβίδιο, (3) αρτηρίδιο, (4) διακλαδιζόμενο τριχοειδές. 
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(α) 

 
 

(β) 
 
Σχήμα 1-13. Σχηματική αναπαράσταση διάταξης Liebau για τη μελέτη του φαινομένου της άντλησης χωρίς 
βαλβίδες στο επίπεδο των αρτηριδίων-φλεβιδίων. (α) Διακρίνονται: (1) πολύ ελαστικός σωλήνας: αρτηρίδιο, (2) 
πορώδες ύφασμα: αντίσταση τριχοειδών, (3) γυάλινος κύλινδρος πληρωμένος με νερό: συνδετικός ιστός, (4) 
πολύ ελαστικός σωλήνας: φλεβίδιο, (5) βάνα: αορτική βαλβίδα, (6) στενός σωλήνας: φλεβικό σύστημα, (7) 
μεμβράνη καουτσούκ: απόσβεση από τα ελαστικά τοιχώματα των φλεβών, (8) μεμβράνη καουτσούκ: απόσβεση 
από το περίβλημα των ιστών, (9) δεξαμενή νερού: περιοχή τριχοειδών αγγείων, [Liebau, (ZfdGEM), 1954]. (β) 
Διακρίνονται: (1) αρτηρίδιο, (2) περιοχή τριχοειδών αγγείων, (3) συνδετικός ιστός, (4) φλεβίδιο, (5) κοιλότητα 
προώθησης (καρδιά), (6) πνεύμονας, [Liebau, 1970]. 
 

Το φαινόμενο της μεταφοράς ενέργειας από τα αρτηρίδια στα φλεβίδια εξετάζεται από το 
Liebau, όπου τεκμηριώνεται με την αυξημένη, αλλά μη αιτιολογημένη, πτώση της πίεσης στην 
περιοχή των αρτηριδίων. Επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα με μελέτη της σχετικής ροής στο βολβό του 
ματιού, καθώς και σε άλλα όργανα του σώματος [Liebau, 1958]. Η ίδια συλλογιστική μπορεί να 
επεκταθεί εν γένει για την ερμηνεία της προώθησης χωρίς βαλβίδες του αίματος σε κάθε ιστό που 
αιματώνεται από τριχοειδή αγγεία, [Liebau, (VdDGfK), 1963]. 
 
 
1.2.5 Η άντληση χωρίς βαλβίδες στην καρδιοαναπνευστική ανάνηψη (CPR) 
 

Πέραν της φυσιολογίας, ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα τεχνητής άντλησης του αίματος στον 
άνθρωπο απαντάται δυνάμει στις παθολογικές καταστάσεις του εμφράγματος του μυοκαρδίου, της 
καρδιακής ανεπάρκειας και της στεφανιαίας νόσου, όπου μπορεί να συμβεί καρδιακή ανακοπή 
(cardiac arrest) και χρειάζεται η εφαρμογή καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (cardiopulmonary 
resuscitation-CPR). Σύμφωνα με αυτή υποκαθίσταται η κυκλοφορία του αίματος που έχει διακοπεί με 
εξωτερικές θωρακικές πιέσεις στην περιοχή του στέρνου χαμηλά [Kouwenhoven et al, 1960], 
εξασφαλίζοντας την παροχή αίματος στα ζωτικά όργανα (καρδιά, εγκέφαλος, πνεύμονες, νεφρά). Η 
πίεση που ασκείται πρέπει να είναι βάθους 2.5 - 3.5cm στους ενήλικες, ενώ η διάρκεια της πίεσης 
πρέπει να είναι το μισό του κύκλου μάλαξης για να εξασφαλίζεται χρόνος για την επαναφορά του 
αίματος. Συνήθως ο ρυθμός μαλάξεων ή εξωτερικών θωρακικών πιέσεων πρέπει να είναι 100/min. 

Η καρδιακή ανακοπή μπορεί να συνοδεύεται και από αναπνευστική ανακοπή, οπότε σε αυτή 
τη περίπτωση χρειάζεται ο ασθενής να υποβληθεί και σε τεχνητή αναπνοή. Ο ανανήπτης παίρνει μία 
βαθιά αναπνοή και στη συνέχεια, κλείνοντας τους ρώθωνες της μύτης καλύπτει με το στόμα του το 
στόμα του ασθενούς (φιλί της ζωής) και εκπνέει μαλακά μέχρι να σηκωθεί ο θώρακας. Η αναλογία 
αναπνοών - μαλάξεων είναι συνήθως 1 : 5 (1 αναπνοή και στη συνέχεια 5 μαλάξεις). Εάν υπάρχει 
σφυγμός αλλά όχι αναπνοή, γίνονται μόνο 20 αναπνοές/min (περίπου 1 κάθε 3 δευτερόλεπτα). Εάν 

 21



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

διαπιστωθεί αραιός ή βραδύς ή άρρυθμος σφυγμός συνεχίζονται και πάλι εντατικά οι αναπνοές, 
επειδή είναι γνωστό ότι η οφειλόμενη στην έλλειψη οξυγόνου βραδυκαρδία μπορεί να υποχωρήσει με 
την επαρκή οξυγόνωση του αίματος που λαμβάνει χώρα κατά τις τεχνητές αναπνοές. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1-14. Σχηματική αναπαράσταση λειτουργίας 
καρδιάς-πνεύμονα. Διακρίνονται: (1) πνευμονική 
αρτηρία, (2) δεξιά κοιλία, (3) αριστερή κοιλία, (4) 
ορθόδρομη ροή αίματος (antegrade), (5) μιτροειδής 
βαλβίδα, (6) αριστερός κόλπος, (7) αορτική βαλβίδα, 
(8) αορτή, (9) περιφέρεια, (10) πνεύμονες, 
[Despopoulos & Silbernagl, 1991]. 

 
Η ροή του αίματος κατά την CPR έχει εξηγηθεί από δύο θεωρίες, τους μηχανισμούς 

καρδιακής συμπίεσης και της θωρακικής αντλίας. Σύμφωνα με την πρώτη, η προώθηση του αίματος 
κατά τις εξωτερικές συμπιέσεις του στέρνου συμβαίνει ως αποτέλεσμα συμπίεσης των κοιλιών της 
καρδιάς μεταξύ του στέρνου και της σπονδυλικής στήλης με ταυτόχρονη φυσιολογική λειτουργία των 
καρδιακών βαλβίδων (σχήμα 1-14). Μάλιστα, σε μελέτες που γίνονται σε σκύλους που υποβάλλονται 
σε χειροκίνητη CPR [Feneley et al, 1987], αλλά και σε μοντέλα συγκεντρωμένων παραμέτρων 
[Noordergraaf et al, 2005], παρατηρείται ότι κυρίαρχος μηχανισμός προώθησης του αίματος είναι η 
απευθείας καρδιακή συμπίεση. Η αριστερή κοιλία υφίσταται παραμόρφωση συμπίεσης με άνοιγμα 
της αορτικής βαλβίδας και φυσιολογικό κλείσιμο της μιτροειδούς βαλβίδας, που δεν επιτρέπει την 
ορθόδρομη (antegrade) ροή του αίματος από τον αριστερό κόλπο στην αριστερή κοιλία. Με βάση 
αυτή τη θεωρία η άντληση κατά την CPR εντάσσεται στην κλασική κατηγορία άντλησης με βαλβίδες. 
 

 
 
Σχήμα 1-15. Σχηματική αναπαράσταση του μηχανισμού λειτουργίας της θωρακικής αντλίας κατά την CPR. 
Διακρίνονται: (1) αριστερή κοιλία, (2) αορτική βαλβίδα, (3) ένδειξη αύξησης της ενδοθωρακικής πίεσης κατά τη 
συμπίεση του θώρακα, (4) αορτή, (5) αριστερός κόλπος, (6) ενδοθωρακικές αγγειακές δομές (πνευμονική 
αγγείωση), (7) πνεύμονας, (8) πνευμονική αρτηρία, (9) πνευμονική βαλβίδα, (10) δεξιός κόλπος, (11) 
τριγλώχινα βαλβίδα, (12) δεξιά κοιλία, (13) μιτροειδής βαλβίδα, [Criley et al, 1981]. 
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Όμως, η κυρίαρχη θεωρία, που είναι της θωρακικής αντλίας, εντάσσεται στην κατηγορία 
άντλησης χωρίς βαλβίδες. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή η καρδιά δε συμπιέζεται επιλεκτικά κατ’ ανάγκη 
και θεωρείται ότι δρα ως παθητικός δίαυλος για τη ροή του αίματος μαζί με τις υπόλοιπες 
ενδοθωρακικές αγγειακές δομές. Δηλαδή, ο όγκος του αίματος από την πνευμονική αγγειακή 
χωρητικότητα προωθείται στη περιφέρεια αφού πρώτα αδειάσει στις αριστερές κοιλότητες της 
καρδιάς [Beattie et al, 1991] και [Criley et al, 1981]. Σε μελέτη κίνησης των καρδιακών βαλβίδων, 
κατά τη θωρακική συμπίεση σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε CPR, αποδεικνύεται ότι η 
μιτροειδής βαλβίδα παραμένει ανοιχτή σε όλο τον κύκλο συμπίεσης και αποσυμπίεσης του θώρακα, 
ενώ η αορτική βαλβίδα είναι ανοιχτή μόνο κατά την φάση της συμπίεσης [Werner et al, 1981]. 
Συνεπώς, το κλείσιμο της μιτροειδούς βαλβίδας δεν είναι απαραίτητο για την προώθηση του αίματος 
κατά την CPR και επομένως η αιτία της ροής ανάγεται στη γενικότερη αυξητική μεταβολή της 
ενδοθωρακικής πίεσης (σχήμα 1-15) και όχι στην απ’ ευθείας συμπίεση του καρδιακού οργάνου. 
Παρατηρείται, μερικοί ασθενείς με καρδιακή ανακοπή να έχουν ανανήψει επιτυχώς μέσω εξωτερικών 
θωρακικών πιέσεων (CPR), παρόλη τη δυσλειτουργία των βαλβίδων της καρδιάς, [Rudikoff et al, 
1980]. 

Η θεωρία της θωρακικής αντλίας μπορεί να τεκμηριωθεί και με την ανάπτυξη ενός 
μαθηματικού μοντέλου που επαληθεύεται πειραματικά από εφαρμογή χειροκίνητης CPR σε σκύλους 
και αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της ενδοθωρακικής πίεσης [Halperin et al, 1987]. Ερμηνεία της 
θεωρίας της θωρακικής αντλίας παρατίθεται, χρησιμοποιώντας βασικές αρχές της φυσιολογίας. Στο 
σχήμα 1-16 η αριστερή κοιλία (θάλαμος Β) και η πνευμονική αγγείωση (θάλαμος Α) θεωρούνται ως 
δύο δοχεία με εύκαμπτα τοιχώματα που ενώνονται με μία βαλβίδα (μιτροειδής) και είναι πληρωμένα 
με υγρό. Επειδή οι κυψελίδες του πνεύμονα περιβάλλονται από τριχοειδή, η πνευμονική αγγείωση 
θεωρείται ότι περιέχει τον κυψελιδικό αέρα. Αυτό αναπαρίσταται ως υποθάλαμος αέρα μέσα στο 
θάλαμο Α, του οποίου το όριο είναι από εύκαμπτη μεμβράνη και αντιπροσωπεύει τα κοινά κυψελιδικά 
και τριχοειδή τοιχώματα. Οι θάλαμοι είναι τοποθετημένοι εντός κυλίνδρου συμπίεσης και 
περιβάλλονται με υγρό που βρίσκεται σε πίεση po. Αυτή η πίεση μπορεί να αυξάνεται μέσω 
συμπίεσης από το κινούμενο έμβολο του κυλίνδρου, (σχήμα 1-16). 
 

 
 
Σχήμα 1-16. Σχηματική αναπαράσταση μοντέλου εύκαμπτων δομών ανομοιογενούς συμπιεστότητας, που 
υπόκεινται σε ομοιόμορφη αύξηση της εξωτερικής πίεσης, για την εξήγηση της ανάπτυξης των βαθμίδων πίεσης 
και των παροχών στις αγγειακές δομές του θώρακα κατά την εφαρμογή της CPR. Διακρίνονται: (Α) θάλαμος Α 
(πνευμονική αγγείωση), (Β) θάλαμος Β (αριστερή κοιλία καρδιάς), (α) υποθάλαμος αέρα α (κυψελιδικός αέρας), 
(po) πίεση περιβάλλοντος υγρού (ενδοθωρακική πίεση), (ΔV) επιβαλλόμενος όγκος εμβολισμού κυλίνδρου ΔV 
(μεταβολή εξωθωρακικού όγκου), (1) εύκαμπτη μεμβράνη (κοινά κυψελιδικά και τριχοειδή τοιχώματα), (2) 
κύλινδρος συμπίεσης (θωρακική χωρητικότητα), (3) κινούμενο έμβολο συμπίεσης, (4) σύστημα δομών 
ανομοιογενούς συμπιεστότητας με εύκαμπτα τοιχώματα, (5) επιβολή συμπίεσης, (6) βαλβίδα (μιτροειδής), 
[Beattie et al, 1991]. 
 

Ο όγκος του εύκαμπτου συστήματος των θαλάμων Α και Β εκφράζεται μέσω της επαλληλίας, 
του μέγιστου δυνατού όγκου που καταλαμβάνεται όταν η διατοιχωματική πίεση είναι μηδέν (μηδενική 
εντατική κατάσταση στο τοίχωμα) και του όγκου που εξαρτάται από την ανάπτυξη μη μηδενικής 
διατοιχωματικής πίεσης μεταξύ του χώρου του κυλίνδρου και αυτού του συστήματος των θαλάμων. 
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Στο σχήμα 1-16 διακρίνονται τρεις καταστάσεις. Στην κατάσταση (Ι) η βαλβίδα σύνδεσης των 
δύο θαλάμων είναι ανοιχτή και ο χώρος του εύκαμπτου συστήματος έχει πληρωθεί με υγρό ώστε η 
κοινή επικρατούσα πίεση και στους δύο θαλάμους να είναι I I

op p pΑ Β
I= >  (αναπτυγμένη μη μηδενική 

διατοιχωματική πίεση). Στην κατάσταση (ΙΙ) η βαλβίδα σύνδεσης των δύο θαλάμων είναι κλειστή και 
ξαφνικά μετατοπίζεται το κινούμενο έμβολο, οπότε συμβαίνει απότομη αύξηση της πίεσης po στον 
κύλινδρο. Επειδή το υγρό είναι ασυμπίεστο η πίεση pΒ στο θάλαμο Β αυξάνεται όσο και η πίεση του 
κυλίνδρου έξω από το σύστημα των δύο θαλάμων. Επομένως, η διατοιχωματική πίεση του θαλάμου Β 
και συνεπώς ο όγκος του παραμένουν τα ίδια με την κατάσταση (Ι). Η επίδραση στο θάλαμο Α είναι 
διαφορετική. Καθώς η πίεση στο θάλαμο Α (pΑ) αρχίζει να αυξάνεται εξαιτίας της αύξησης της po, ο 
αέρας στο θάλαμο Α μειώνει τον όγκο του σύμφωνα με το νόμο του Boyle (pαVα=σταθ., όπου pα και 
Vα είναι η απόλυτη πίεση και ο όγκος αντίστοιχα του υποθαλάμου με τον αέρα). Επειδή ο όγκος του 
υποθαλάμου με τον αέρα μειώνεται ο συνολικός όγκος του θαλάμου Α επίσης μειώνεται κατά το ίδιο 
ποσό, ίσο με τον όγκο εμβολισμού του κυλίνδρου ΔV. Εξαιτίας της μείωσης του όγκου στο θάλαμο Α 
η διατοιχωματική πίεση στο θάλαμο Α έχει μειωθεί συγκρινόμενη με την τιμή που είχε στην 
κατάσταση (Ι). Δηλαδή, II II I I

o op p p pΑ Α− < − . Για αυτό το λόγο, παρόλο που με τη συμπίεση η πίεση 
αυξάνεται στο θάλαμο Α, αυξάνεται λιγότερο από την αύξηση της πίεσης στον κύλινδρο. Συνεπώς, 

II IIp pΑ < Β

μηχανική υποβοήθηση. Οι πρώτες ιδέες και εφαρμογές μηχανικών συστημάτων υποβοήθησης της 

. Επιπλέον, ο αέρας που διαφεύγει από τον υποθάλαμο (εκροή κυψελιδικού αέρα λόγω 
συμπίεσης του στήθους) επιφέρει περαιτέρω ελάττωση της πίεσης στο θάλαμο Α. Στην κατάσταση 
(ΙΙΙ), η ενδιάμεση βαλβίδα ανοίγεται και υγρό ρέει από το θάλαμο Β στο θάλαμο Α μέχρι να 
δημιουργηθεί νέα κατάσταση ισορροπίας. 

Θεωρώντας ότι η παραπάνω διαδικασία ισχύει για την περίπτωση της CPR, ο θάλαμος Β που 
αναπαριστά την αριστερή κοιλία πρέπει να συνδεθεί μέσω ενός εύκαμπτου αγωγού (αορτή) με τον 
εξωτερικό χώρο του κυλίνδρου (περιφέρεια). Επίσης και ο υποθάλαμος πρέπει να συνδεθεί μέσω 
αγωγού (τραχεία) με εξωτερικό χώρο του κυλίνδρου (ατμόσφαιρα). Καθώς το σύστημα βρίσκεται σε 
θέση συμπίεσης, υγρό προωθείται από το θάλαμο Β μέσω της αορτής στη περιφέρεια. Κατ’ επέκταση 
υγρό ρέει από το θάλαμο Α στο θάλαμο Β λόγω της ελάττωσης της πίεσης στο θάλαμο Β. 
Επιπρόσθετα, η αύξηση του όγκου αέρα του υποθαλάμου (παροχή αέρα στον πνεύμονα), αυξάνει τη 
πίεση στο θάλαμο Α και προκαλεί ροή του υγρού διαμέσου της βαλβίδας στο θάλαμο Β από όπου 
τελικά διοχετεύεται μέσω της αορτής στην περιφέρεια. 

Φυσικά είναι δυνατόν να ισχύουν και οι δύο ανωτέρω θεωρίες κατά την εφαρμογή της CPR, 
ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Δηλαδή, μπορεί τόσο η θωρακική αντλία όσο και ο 
μηχανισμός της καρδιακής συμπίεσης να λειτουργούν ταυτόχρονα για βέλτιστο αποτέλεσμα. Αν 
τελικά το μέγεθος της ροής εξαρτάται από τη συχνότητα συμπίεσης, τότε ενδιαφέρει να είναι γνωστό 
υπό ποια συχνότητα συμπίεσης του θώρακα η CPR είναι πιο αποτελεσματική. Εκτός από την 
εφαρμογή της άντλησης χωρίς βαλβίδες στη μελέτη παθολογικών καταστάσεων, μπορεί να 
είναι πολύ σημαντική και στη μελέτη της μηχανικής καρδιοαναπνευστικής αλληλεπίδρασης 
για τη βελτιστοποίηση αθλητικών επιδόσεων. 
 
 
1.3 Αντλητικά φαινόμενα στη βιορευστομηχανική και βιοϊατρική τεχνολογία 
 

Πέραν της άντλησης των βιολογικών ρευστών από τα ζωτικά όργανα των οργανισμών με 
μηχανισμούς που διέπονται από τη φυσιολογία, αρκετές φορές απαιτείται η τεχνητή άντληση των 
βιολογικών ρευστών ιδιαίτερα σε παθολογικές καταστάσεις. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί 
διάφορες τεχνικές άντλησης των βιορευστών που χρησιμοποιούν είτε τις αρχές της κλασικής 
άντλησης με βαλβίδες είτε της άντλησης χωρίς βαλβίδες. 
 
 
1.3.1 Βασικές αρχές μηχανικής υποβοήθησης της κυκλοφορίας 
 
 Η στεφανιαία νόσος, η αρτηριακή υπέρταση, οι βαλβιδοπάθειες, οι μυοκαρδιοπάθειες που 
οδηγούν σε καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και η ίδια η καρδιακή ανεπάρκεια αντιμετωπίζονται σήμερα 
πιο αποτελεσματικά χάρη στη πρόοδο και την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης. Παρόλα αυτά, σε 
μεγάλη ομάδα ασθενών με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια ανθιστάμενη στη φαρμακευτική αγωγή 
απαιτούνται δραστικότερες παρεμβάσεις και θεραπείες, όπως η μεταμόσχευση καρδιάς ή/και η 
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καρδιάς, παρουσιάζονται στις αρχές του 19ου αιώνα [Verdonck, 1998] και [Νανάς, 1984]. Τα 
συστήματα αυτά είναι δυνατό να καταταχθούν σε διάφορες κατηγορίες. Με βάση τη πηγή παροχής 
ενέργειας υπάρχουν αντλίες πνευματικές όπου η λειτουργία τους βασίζεται σε συμπίεση και 
αποσυμπίεση αερίου μέσου, ηλεκτρομηχανικές στις οποίες μετατρέπεται άμεσα η ηλεκτρική ενέργεια 
σε μηχανική και ηλεκτρομαγνητικές που βασίζονται σε αρχές του ηλεκτρομαγνητισμού. Περαιτέρω, 
με βάση τη μηχανική αρχή λειτουργίας τους διακρίνονται στις αντλίες μετατόπισης και στις 
περιστροφικές αντλίες, [Reul και Akdis, 2000]. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της αναπτυσσόμενης 
ροής κατατάσσονται σε συστήματα μη μόνιμης (παλμικής) και μόνιμης (σταθερής) ροής. Ανάλογα με 
τη θέση λειτουργίας τους χωρίζονται σε εξωσωματικής υποβοήθησης της κυκλοφορίας και 
εμφυτεύσιμες. 

Μόνιμη ροή αναπτύσσουν κυρίως οι περιστροφικές (π.χ. φυγόκεντρες) αντλίες. Όμως 
υπάρχο

.3.1.1 Ενδοαορτική αντλία αντιώθησης αεροθαλάμου (intra-aortic balloon 

Η ενδοαορτική αντλία αντιώθησης-ΕΑΑ (intra-aortic balloon pump-IABP), όπως 
αναφέρθηκε η

κ

ρ

ε πρώτη φορά το 1958, [Harken, 1958] 
και βασ

ύ) επί καθετήρα 
στην κα

η του μεταφορτίου 
της αρι

υν και φυγόκεντρες αντλίες που αποδίδουν μη μόνιμη ροή μέσω περιοδικά διακοπτόμενης 
περιστροφής. Στα συστήματα μη μόνιμης ροής εντάσσονται αντλίες όπως, η ενδοαορτική αντλία 
αντιώθησης (αεροθαλάμου)-ΕΑΑ (intra-aortic balloon counterpulsation-IABP), η ολική τεχνητή 
καρδιά (total artificial heart-ΤΑΗ), κάποια είδη συσκευών υποστήριξης αριστερής κοιλίας-ΣΥΑΚ 
(left ventricular assist devices-LVAD), οι περισταλτικές αντλίες (peristaltic pumps). Παράδειγμα 
αντλιών με συμπίεση και αποσυμπίεση αερίου μέσου αποτελούν οι αντλίες αντιώθησης, μεμβράνης 
κλπ., [Wheeldon, 2003]. Στις περιπτώσεις εξωσωματικής κυκλοφορίας χρησιμοποιούνται συνήθως 
περισταλτικές και περιστροφικές αντλίες (π.χ. φυγόκεντρες), κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους. Οι 
εμφυτεύσιμες χρησιμοποιούμενες αντλίες είναι δυνατό να συνδεθούν παράλληλα (π.χ. φυγόκεντρες, 
παλμικές κλπ.) ή εν σειρά (π.χ. αντλίες αντιώθησης) με την καρδιά. 
 
 
1
counterpulsation ) 
 

, ανήκει στις αντλίες μ  μόνιμης ροής και λειτουργεί σε σειρά με την καρδιά, (σχήμα 1-
17). Επινοήθηκε και εφαρμόστηκε πειραματικά σε υδραυλικό σύστημα προσομοίωσης της 
συστηματικής κυκλοφορίας και σε σκύλους [Moulopoulos et al, 1962], ενώ λινικά σε ασθενείς 
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1967, [Kantrowitz et al, 1968]. Η ΕΑΑ αποτελεί σήμερα μία από τις 
πιο διαδεδομένες και ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους μηχανικής υποβοήθησης του 
κυκλοφορικού συστήματος. Εφαρμόζεται ως μέθοδος π οσωρινής υποστήριξης του καρδιαγγειακού 
συστήματος και λειτουργεί με βάση την αρχή της αντιώθησης. 

Η αρχή της αντιώθησης (counterpulsation) περιγράφηκ
ίζεται στη μείωση της αορτικής πίεσης κατά τη διάρκεια της συστολής της αριστερής κοιλίας 

και στην αύξηση της αορτικής πίεσης κατά τη διάρκεια της διαστολής της. Εφαρμόστηκε αρχικά, 
[Clauss et al, 1961], επιτυγχάνοντας αύξηση της διαστολικής αορτικής πίεσης μέσω εξωσωματικής 
αντλίας. Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται, επίσης, ως διαστολική αύξηση (diastolic augmentation) ή 
συστολική αποφόρτιση (systolic unloading). Οι πρωτογενείς αυτές μεταβολές οδηγούν δευτερογενώς 
σε αύξηση της στεφανιαίας ροής και της προσφοράς οξυγόνου προς το μυοκάρδιο, καθώς επίσης σε 
μείωση των αναγκών της καρδιάς σε οξυγόνο και μείωση του συστολικού έργου της αριστερής 
κοιλίας. Οι μεταβολές αυτές μπορούν να επιτευχθούν με την απομάκρυνση ποσότητας αίματος από 
την αριστερή κοιλία ή την αορτή κατά τη συστολή και την επαναπροσφορά της κατά τη διαστολή. Η 
εξάρτηση της στεφανιαίας ροής από τη διαστολική αορτική πίεση μελετήθηκε και διατυπώθηκε για 
πρώτη φορά το 1953, [Kantrowitz & Kantrowitz, 1953]. Η επίδραση της ΕΑΑ στη στεφανιαία ροή 
εξαρτάται από το χρονισμό έκπτυξης και σύμπτυξης του αεροθαλάμου με τη καρδιά. 

Η υποβοήθηση με ΕΑΑ βασίζεται στην τοποθέτηση ενός αεροθαλάμου (ασκο
τιούσα θωρακική αορτή και στη συγχρονισμένη έκπτυξη και σύμπτυξη του αεροθαλάμου σε 

σχέση με τον καρδιακό κύκλο. Γενικά, ο αεροθάλαμος εκπτύσσεται με την έναρξη της διαστολικής 
φάσης της αριστερής κοιλίας, ενώ η σύμπτυξή του πραγματοποιείται κατά την τελοδιαστολική φάση, 
ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια της ισομετρικής συστολής. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 
αύξηση της αορτικής διαστολικής πίεσης, λόγω της έκπτυξης του αεροθαλάμου και στη συνέχεια 
μείωση της τελοδιαστολικής αορτικής πίεσης, λόγω της απότομης σύμπτυξής του. 

Η ΕΑΑ μέσω της απότομης σύμπτυξης του αεροθαλάμου προκαλεί μείωσ
στερής κοιλίας, η οποία εκφράζεται μέσω της μείωσης της τελοδιαστολικής αορτικής πίεσης 

(ΤΔΑΠ), όπως φαίνεται στο σχήμα 1-18. Η μείωση αυτή εξαρτάται από το συγχρονισμό της ΕΑΑ με 
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τον καρδιακό κύκλο και από διάφορους αιμοδυναμικούς παράγοντες και χαρακτηριστικά της 
λειτουργίας της ενδοαορτικής αντλίας. Σε αρκετές κλινικές μελέτες έχει παρατηρηθεί μείωση της 
τελοδιαστολικής αορτικής πίεσης κατά περίπου 5-15 mmHg, που ισοδυναμεί σε ποσοστιαία μείωση 
της τάξης του 5-30 %, [Nanas & Moulopoulos, 1994] και [Kim et al, 1996]. Η σύμπτυξη του 
ενδοαορτικού αεροθαλάμου και η προκαλούμενη μείωση του μεταφορτίου της αριστερής κοιλίας έχει 
ως αποτέλεσμα την αποφόρτισή της κατά τη συστολή της και τη μείωση του απαιτούμενου έργου για 
την εξώθηση του αίματος. Η μείωση του έργου αυτού και συνεπώς η μείωση κατανάλωσης οξυγόνου 
από το μυοκάρδιο, σχετίζονται με την πτώση που προκαλεί η ΕΑΑ στη συστολική αορτική πίεση 
(ΣΑΠ). Η ΕΑΑ δύναται να μειώσει άμεσα τη ΣΑΠ περίπου κατά 10-20 mmHg σε ποσοστό 5-15 %, 
[Kim et al, 1996] και [Weber et al, 1972]. 
 

 
 
χήμα 1-17. Σχηματική αναπαράσταση τοποθετημένης ενδοαορτικής αντλίας αντιωθήσεως αεροθαλάμου 

ε Δ

Η έκπτυξη του ενδοαορτικού θαλάμου κατά τη διαστολική φάση του αορτικού κύκλου έχει ως 
αποτέλε

τοποιείται στην αρχή της 
διαστολικής φάσης της αριστερής κοιλίας, η οποία σηματοδοτείται από το κλείσιμο της αορτικής 

Σ
(intra-aortic balloon counterpulsation), (α) διαδερμική παρακέντηση μηριαίας αρτηρίας, (β) μηριαία 
αρτηριοτομή, (γ) αορτοτομία μέσω θωρακικής μφύτευσης. ιακρίνονται: (1) καθετήρας ενδοαορτικής αντλίας, 
(2) μηριαία αρτηρία (προέκταση της κοινής λαγόνιου αρτηρίας), (3) αορτική βαλβίδα, (4) αριστερή κοιλία, (5) 
κατιούσα θωρακική αορτή, (6) καρδιά, (7) αεροθάλαμος ενδοαορτικής αντλίας αντιωθήσεως, (8) ανιούσα 
αορτή, (9) θωρακικό τοίχωμα, [Coral & Vaughn, 1986]. 
 

σμα την αύξηση της μέσης διαστολικής αορτικής πίεσης. Σε ασθενείς με ΕΑΑ, η μέγιστη 
διαστολική αύξηση (ΜΔΑ) της πίεσης που έχει παρατηρηθεί (ύψος κύματος αντιώθησης) είναι 
περίπου 30-70 % (10-80 mmHg) σε σχέση με τη διαστολική αρτηριακή πίεση χωρίς την ΕΑΑ, 
[Scheidt et al, 1973] και [Bolooki, 1998]. Η μηχανική υποβοήθηση με ΕΑΑ έχει ως δευτερογενές 
αποτέλεσμα την αύξηση της καρδιακής παροχής και του όγκου παλμού της αριστερής κοιλίας. Η 
αύξηση αυτή σε ασθενείς με ΕΑΑ είναι συνάρτηση της βαρύτητας της καρδιακής δυσλειτουργίας, 
αλλά και της διάρκειας της μηχανικής υποβοήθησης. Είναι συνεπώς δύσκολο να διαχωριστεί αν η 
αύξηση της καρδιακής παροχής οφείλεται εξ ολοκλήρου στις αντλητικές ιδιότητες του ενδοαορτικού 
θαλάμου ή στην εκ της λειτουργίας του σταδιακή βελτίωση της συσταλτικότητας της αριστερής 
κοιλίας, λόγω της μείωσης του μεταφορτίου και της αύξησης της παροχής οξυγόνου στο μυοκάρδιο. 
Η ΕΑΑ είναι δυνατό να αυξήσει άμεσα την καρδιακή παροχή έως και 20 %, [Scheidt et al, 1973] και 
[Dunkman et al, 1972]. Σε ασθενείς υποστηριζόμενους με ΕΑΑ έχει διαπιστωθεί ότι η αύξηση της 
καρδιακής παροχής δε σχετίζεται με την ταυτόχρονη μείωση της τελοδιαστολικής αορτικής πίεσης και 
την αποφόρτιση της αριστερής κοιλίας, αλλά σχετίζεται με τη μείωση που προκαλείται κατά την 
υποβοήθηση στις συστηματικές αγγειακές αντιστάσεις, [Kim et al, 1996]. 
 Η έναρξη της έκπτυξης του αεροθαλάμου πρέπει να πραγμα
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β ς. Πιο συγκεκριμένα, η έκπτυξη του αεροθαλάμου πρέπει να ξεκινάει νωρίτερα από το 
εμφανιζόμενο δικροτικό κύμα (περίπου 40 ms), δεδομένου ότι ένα κύμα πίεσης χρειάζεται περίπου 20 
ms για να διανύσει την απόσταση από την αορτική βαλβίδα μέχρι την αρχή της κατιούσας αορτής 
όπου βρίσκεται ο αισθητήρας της πίεσης. Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από την ταχύτητα αγωγής των 
κυμάτων πίεσης, που για την ανιούσα αορτή ισούται περίπου με 4 m/s, [McDonald, 1974], και 
καθορίζεται από την ενδοτικότητα της αορτής. Πρόωρη ή καθυστερημένη έναρξη της έκπτυξης του 
αεροθαλάμου μπορεί να προκαλέσει αύξηση της συστολικής πίεσης και της κατανάλωσης οξυγόνου 
από το μυοκάρδιο ή μείωση του κύματος αντιώθησης και της παροχής οξυγόνου στο μυοκάρδιο, 
αντίστοιχα. 
 

αλβίδα

 
 
Σχήμα 1-18. Κυματομορφή αορτικής πίεσης κατά την εφαρμογή της ΕΑΑ. (Οι τιμές των αξόνων είναι 
νδεικτικές). Διακρίνονται: (1) μείωση τελοδιαστολικής αορτικής πίεσης (ΤΔΑΠ), (2) μείωση συστολικής 

ξης του αεροθαλάμου έχει αποτελέσει το βασικότερο αντικείμενο 
ρευνας σε μελέτες συγχρονισμού της ΕΑΑ. Μελέτες σε μαθηματικά πρότυπα του καρδιαγγειακού 

εται από το συγχρονισμό τόσο της έκπτυξης όσο και της σύμπτυξης του 

 
ε
αορτικής πίεσης-ΣΑΠ (systolic unloading), (3) μέγιστη διαστολική αύξηση-ΜΔΑ (diastolic augmentation) ή 
κύμα αντιώθησης, (4) δικροτικό ή κατάκροτο κύμα (εντομή), (5) χρονικό διάστημα έκπτυξης, (ε) έναρξη 
έκπτυξης, (σ) έναρξη σύμπτυξης. 
 
 Η έναρξη της σύμπτυ
έ
συστήματος πρότειναν ως καταλληλότερη χρονική στιγμή για την έναρξη της σύμπτυξης του 
αεροθαλάμου λίγα ms πριν την έναρξη της συστολής της αριστερής κοιλίας, [Nerz et al, 1979] και 
[Jaron et al, 1983 & 1985]. Έχει διαπιστωθεί επιπλέον ότι στη περίπτωση όπου ο αεροθάλαμος 
εξακολουθεί να συρρικνώνεται κατά τη διάρκεια της καρδιακής ισομετρικής συστολής, αυξάνεται η 
καρδιακή παροχή αλλά και η στεφανιαία ροή, [Nerz et al, 1979]. Σε άλλη μελέτη [Kern et al, 1999] 
εξετάστηκαν τέσσερις διαφορετικές χρονικές στιγμές έναρξης της σύμπτυξης του αεροθαλάμου. 
Αποδείχθηκε ότι όσο πιο καθυστερημένα (πλησιέστερα στην έναρξη της καρδιακής συστολής) 
πραγματοποιείται η σύμπτυξη του αεροθαλάμου, τόσο μεγαλύτερη ήταν η αύξηση της διαστολικής 
πίεσης. Όμως, για την περίπτωση αυτή δεν επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η μέγιστη δυνατή μείωση της 
συστολικής αορτικής πίεσης. 
 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παροχή οξυγόνου προς το μυοκάρδιο, που εξαρτάται άμεσα από 
το κύμα αντιώθησης, επηρεάζ
αεροθαλάμου. Αντίθετα, η κατανάλωση οξυγόνου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη εξάρτηση από το 
συγχρονισμό, όταν βέβαια ρυθμίζεται εντός των επιτρεπτών ορίων. Στην περίπτωση που η έκπτυξη 
ξεκινάει πριν το κλείσιμο της αορτικής βαλβίδας ή ο αεροθάλαμος παραμένει διογκωμένος κατά τη 
διάρκεια της καρδιακής συστολής, τότε η κατανάλωση οξυγόνου αυξάνεται δραματικά. Κοινό 
συμπέρασμα των περισσότερων μελετών αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος 
συγχρονισμός, ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα μέγιστη αύξηση της στεφανιαίας ροής και μέγιστη 
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μείωση του μεταφορτίου, [Jaron et al, 1983], [Kern et al, 1999] και [Zelano et al, 1990]. Δηλαδή, 
υπάρχουν δύο βασικές επιλογές συγχρονισμού της ΕΑΑ με τον καρδιακό κύκλο, με διαφορετικά σε 
κάθε περίπτωση αποτελέσματα. Η μία αναφέρεται στην καθυστερημένη έναρξη σύμπτυξης του 
αεροθαλάμου, έτσι ώστε να παραμένει σε μερική έκπτυξη και κατά την αρχή της καρδιακής 
συστολής. Με αυτή την επιλογή επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή αύξηση της μέσης διαστολικής 
πίεσης και η μέγιστη δυνατή αύξηση της στεφανιαίας ροής, εις βάρος όμως του φορτίου της 
αριστερής κοιλίας (αυξημένη ΤΔΑΠ). Η άλλη επιλογή αναφέρεται στην έναρξη της σύμπτυξης του 
αεροθαλάμου νωρίτερα, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η σύμπτυξη πριν το τέλος της διαστολής και να 
επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή μείωση της τελοδιαστολικής αορτικής πίεσης (ΤΔΑΠ). Με την επιλογή 
αυτή όμως δεν πραγματοποιείται η μέγιστη δυνατή αύξηση της στεφανιαίας ροής. 
 Η πρώτη επιλογή ενδείκνυται σε περιπτώσεις οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου της 
αριστερής κοιλίας, όπου επιδιώκεται η συντήρηση του βιώσιμου μυοκαρδίου και η αποφυγή 
εραιτέ

 πολυουρεθάνη) και βρίσκεται τοποθετημένος στην άκρη ενός καθετήρα με αυλό 
(σχήμα 

χ τ

οθαλάμου με τον καρδιακό κύκλο, καθώς επίσης του όγκου και της πίεσης του 

.3.1.2 Εξωσωματικές συσκευές υποστήριξης αριστερής κοιλίας σφυγμικής ροής  

 στον 
ληθυσμό και παρά τη μεγάλη πρόοδο που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια στη φαρμακευτική 

 μετά από καρδιοτομή. Επίσης, 
προσωρ

π ρω επέκτασης του εμφράγματος [Kern et al, 1999] και [Zelano et al, 1990]. Η δεύτερη επιλογή 
συγχρονισμού που έχει αναφερθεί, ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου η ΕΑΑ εφαρμόζεται ύστερα από 
επαναγγείωση, στην οποία απαιτείται μείωση του φορτίου και του έργου της αριστερής κοιλίας ώστε 
η υπό ανάρρωση καρδιά να καταναλώνει το μικρότερο δυνατό έργο [Zelano et al, 1990]. Για τον 
καλύτερο συνδυασμό των παραπάνω αποτελεσμάτων, πρέπει ο αεροθάλαμος να συρρικνώνεται κατά 
το ήμισυ στη διαστολική φάση και να ολοκληρώνεται η σύμπτυξή του στην αρχή της επόμενης 
συστολής. 

Ο αεροθάλαμος του ενδοαορτικού μπαλονιού αποτελείται από λεπτή ανελαστική μεμβράνη 
(συνήθως από

1-17). Ο όγκος των αεροθαλάμων κυμαίνεται συνήθως από 30 έως 50 cc για τους ενήλικες, 
ενώ για παιδιατρικές εφαρμογές υπάρχουν αεροθάλαμοι όγκου 2.5 έως 25 cc. Η τοποθέτηση του 
αεροθαλάμου στην αορτή από το 1980 και μετά πραγματοποιείται διαδερμικά [Bregman & Casarella, 
1980] και [Subramanian et al, 1980], μέσω της μηριαίας αρτηρίας και σπανιότερα με 
αγγειοχειρουργική επέμβαση. Ο καθετήρας που φέρνει τον αεροθάλαμο συνδέεται με συσκευή, η 
οποία ελέγχει κυρίως δύο λειτουργίες, αφενός την παρο ή και διακίνηση αερίου από και προς ον 
αεροθάλαμο για τη σύμπτυξη και έκπτυξή του αντίστοιχα, και αφετέρου το συγχρονισμό και έλεγχο 
της έκπτυξης-σύμπτυξης του αεροθαλάμου με την καρδιακή λειτουργία. Τα αέρια που έχουν 
χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για τη λειτουργία των αεροθαλάμων είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το 
ήλιο και σπανιότερα ο αέρας. Ο συγχρονισμός της ΕΑΑ με τον καρδιακό κύκλο επιτυγχάνεται μέσω 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος ή μέσω του κατάκροτου κύματος (εντομή) της αορτικής κυματομορφής 
πίεσης (σχήμα 1-18). 
 Οι σύγχρονες συσκευές ΕΑΑ διαθέτουν συστήματα ασφαλείας που αφορούν στον έλεγχο του 
συγχρονισμού του αερ
διοχετευόμενου αερίου προς τον αεροθάλαμο. Ο έλεγχος του όγκου του αερίου που χρησιμοποιείται 
για την έκπτυξη του αεροθαλάμου γίνεται μέσω ενός θαλάμου ασφαλείας (safety chamber). Ο χώρος 
αυτός συχνά συμπεριλαμβάνει και δευτερεύοντα βοηθητικό αεροθάλαμο (slave-chamber balloon), ο 
οποίος γεμίζει με τον προκαθορισμένο όγκο του αερίου που διοχετεύεται προς τον ενδοαορτικό 
αεροθάλαμο κατά τη σύμπτυξή του και επιστρέφει κατά την έκπτυξή του, [Παπαϊωάννου, 2002]. 
 
 
1
 
 Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί σύγχρονη επιδημία με ολοένα αυξανόμενη επίπτωση
π
αντιμετώπισή της, η θνητότητα από τη νόσο παραμένει υψηλή. Η εφαρμογή της καρδιακής 
μεταμόσχευσης έδωσε νέα διάσταση στην αντιμετώπιση του τελικού σταδίου της καρδιακής 
ανεπάρκειας. Η καρδιακή μεταμόσχευση κατέστη δυνατή χάριν της μηχανικής υποστήριξης της 
κυκλοφορίας (Mechanical Circulatory Support-MCS), η οποία είναι αποτελεσματική λόγω της 
ανάπτυξης των συσκευών υποβοήθησης της καρδιάς-ΣΥΚ (Ventricular Assist Devices-VAD) και 
κυρίως της ολικής τεχνητής καρδιάς (Total Artificial Heart-ΤΑΗ). 

Οι ΣΥΚ χρησιμοποιούνται εξωσωματικά στην καθημερινή καρδιοχειρουργική πράξη για την 
υποστήριξη του μυοκαρδίου, όταν εμφανιστεί καρδιογενής καταπληξία

ινά χρησιμοποιούνται εξωσωματικά ως γέφυρα για την ανάρρωση του μυοκαρδίου ή ως 
γέφυρα προς μεταμόσχευση. Συγκεκριμένα κατά την ανάρρωση επιτυγχάνουν τη λειτουργική 
βελτίωση του μυοκαρδίου μετά από παρατεταμένη αποφόρτιση της αριστερής κοιλίας, κυρίως σε 
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περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας, αλλά και διατατικής μυοκαρδιοπάθειας. Ένα είδος ΣΥΚ αποτελεί η 
τεχνητή αριστερή κοιλία-ΤΑΚ (Left Ventricular Assist Devices-LVAD) εξωσωματικής χρήσης, 
(σχήμα 1-19). 
 

(α) 

 
 
 

 
(β) 

 
Σχήμα 1-19. Αρχή λειτουρ  αντλίας τύπου μεμβράνης σε εφαρμογή εξωσωματική τεχνητή 
ριστερή κοιλία-ΤΑΚ, (Left Ventricular Assist Devices-LVAD), υποβοήθησης του κυκλοφορικού συστήματος. 

 της συστολής 
ασίζεται στη συμπίεση αερίου, η οποία προκαλεί μετακίνηση μίας μεμβράνης που βρίσκεται στο 
εσωτερ

γίας πνευματικής στην 
α
(α) Φάση εξώθησης (συστολή), (β) φάση πλήρωσης (διαστολή). Διακρίνονται: (1) αέριο (CO2), (2) μεμβράνη, 
(3) βαλβίδα εξόδου ανοιχτή, (4) εξώθηση, (5) βαλβίδα εισόδου κλειστή, (6) τεχνητή αριστερή κοιλία-ΤΑΚ, (7) 
βαλβίδα εκτόνωσης (ασφαλείας), (8) πνευματικό σύστημα, (9) συμπίεση, (10) βαλβίδα εισόδου ανοιχτή, (11) 
πλήρωση, (12) βαλβίδα εξόδου κλειστή, (13) αποσυμπίεση, [Παπαϊωάννου, 2002]. 
 

Η ΤΑΚ είναι πνευματική συσκευή υποβοήθησης που η αρχή λειτουργίας
β

ικό ενός θαλάμου με αποτέλεσμα να εξωθείται το περιεχόμενο αίμα του θαλάμου αυτού, 
[σχήμα 1-19(α)]. Η κατευθυνόμενη κίνηση του αίματος στην ΤΑΚ επιτυγχάνεται χάρις δύο τεχνητών 
βαλβίδων που έχει, μία στην είσοδο και μία στην έξοδό της. Η φάση της διαστολής της ΤΑΚ 
επιτυγχάνεται με αποσυμπίεση του αερίου εντός του θαλάμου και παθητική πλήρωσή του με αίμα, 
μέσω της βαλβίδας εισόδου, όπως φαίνεται στο σχήμα 1-19(α). Με παρόμοια συσκευή μπορεί να 
υποστηριχθεί το ίδιο και η δεξιά κοιλία, (σχήμα 1-20). 
 

 

 
 

χήμα 1-20. Εξωσωματική 
υσκευή υποβοήθησης κοιλιών 

en
ν

 
ιλ

 
Άλλη συσκευή εξωσωματικής υποστήριξης των κοιλιών για β θεραπεία είναι αυτή 

ου απεικονίζεται στο σχήμα 1-21. Πρόκειται για παρακλίνια αντλία η οποία απαρτίζεται από 
σύστημ

 
 
 
Σ
σ
(paracorporeal v tricular assist 
device-PVAD). Διακρίνο ται: (1) 
συσκευή ελέγχου και οδήγησης, 
(2) τεχνητή δεξιά κοιλία, (3) 
σωληνώσεις εκροής, (4) 
σωληνώσεις εισροής, (5) τεχνητή 
αριστερή κο ία, (6) γραμμές 
οδήγησης αεραγωγών, [Gemmato 
et al, 2005]. 

ραχυχρόνια 
π

α διπλών σωληνωτών θαλάμων και μονάδα ελέγχου και οδήγησης. Η πλήρωση των θαλάμων 
με αίμα γίνεται παθητικά μέσω βαρύτητας. Στο εσωτερικό κάθε κοιλιακού θαλάμου υπάρχει 
μεμβρανώδης κύστη, η οποία μπορεί να συρρικνώνεται και να διογκώνεται πνευματικά, μέσω εισροής 
και εκροής παλλόμενου αέρα που προέρχεται από την εξωτερική μονάδα ελέγχου και οδήγησης. 
Εκατέρωθεν των κοιλιακών θαλάμων υπάρχουν βαλβίδες εισόδου-εξόδου για τη ρύθμιση της ροής 
προς μία κατεύθυνση, [Gemmato et al, 2005]. Η συσκευή αυτή μπορεί και αποδίδει όγκο εμβολισμού 
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80 ml και παροχές μέχρι 6 l/min. Στο σχήμα 1-21(β) παρουσιάζεται η χρήση της συσκευής σε 
μεταμοσχευμένη καρδιά στην οποία φαίνονται και τα σημεία προσαγωγής των μοσχευμάτων, 
[Petrofski et al, 2003]. 
 

 
(α) 

 
(β) 

 
Σχήμα 1-21. Εξωσωματική συ ή υποστήριξης κυκλοφορικού συστήματος (paracorporeal circulatory support 

stem). (α) Διακρίνονται: (1) τεχνητή αριστερή κοιλία, (2) τεχνητή δεξιά κοιλία, (3) μονάδα ελέγχου και 

.3.1.3 Εξωσωματικές συσκευές υποστήριξης αριστερής κοιλίας συνεχούς ροής  

ής ροής. 
πάρχουν όμως και ΣΥΚ εξωσωματικής κυκλοφορίας συνεχούς ροής, που η αρχή λειτουργίας τους 

είναι όμ

σκευ
sy
οδήγησης, (4) πνευματικές γραμμές οδήγησης, (5) σωληνώσεις εισροής, (6) σωληνώσεις εκροής, (7) θάλαμοι 
κόλπων, (8) θάλαμοι κοιλιών, [Gemmato et al, 2005]. (β) Εφαρμογή της συσκευής σε μεταμοσχευμένη καρδιά. 
Διακρίνονται: (1) τεχνητή αριστερή κοιλία, (2) τεχνητή δεξιά κοιλία, (3) σωληνώσεις εκροής, (4) 
μεταμοσχευμένη καρδιά, (5) σωληνωτά μοσχεύματα, (6) σωληνώσεις εισροής, [Petrofski et al, 2003]. 
 
 
1
 

Τα δύο παραπάνω αντλητικά συστήματα χαρακτηρίζονται από την απόδοση σφυγμικ
Υ

οια με των φυγόκεντρων αντλιών, (σχήμα 1-22). 
 

 
 
Σχήμα 1-22. Περιγραφή φυγοκεντρικής-περιστροφικής αντλίας συνεχούς ροής για την υποβοήθηση των 
οιλιών (centrifugal-rotary continous flow pump). (α) Μέρη αντλίας. (β) Διαμορφούμενες περιοχές ρευστού 

 γωνιακό αγωγό εισόδου, ένα στροφείο, 
εριοχές διακένων που διαχωρίζουν το στροφείο από το περίβλημα και μία συλλέκτρια σπείρα 
εκκένωσης. Ο αγωγός εισόδου είναι ειδικά σχεδιασμένος ώστε η εισροή του ρευστού να γίνεται 

κ
εσωτερικά της αντλίας. Διακρίνονται: (1) γωνιακός αγωγός εισόδου, (2) χοάνη κενώσεως (διαχύτης), (3) 
στροφείο με πτερύγια, (4) διάκενο έδρασης στροφείου, (5) πλευρικό διάκενο, (6) χώρος στροφείου, (7) ακτινωτό 
διάκενο, (8) συλλέκτρια σπείρα εκκένωσης, [Wood et al, 2005]. 
 

Συνήθως αυτές οι αντλίες απαρτίζονται από ένα
π
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ομοιόμο

 σύστημα οδήγησης. Ο πτερυγιοφόρος δρομέας του κινητήρα 
ε βασί

ρφα στο κέντρο της πτερωτής. Το στροφείο, που συμπεριλαμβάνει ανοιχτά πτερύγια, 
τροφοδοτείται από το γωνιακό αγωγό εισόδου αποδίδοντας ρευστό υψηλής ενέργειας στην σπείρα 
εκκένωσης. Το ρευστό αυτό μεταβιβάζεται φυγοκεντρικά στην εξωτερική ακτίνα του στροφείου, όπου 
συλλέγεται από τη σπείρα εκκένωσης και κατευθύνεται προς τη χοάνη κενώσεως της αντλίας για να 
μετατραπεί η κινητική ενέργεια του ρευστού σε δυναμική υπό μορφή πίεσης. Μία πλευρική περιοχή 
διακένου δημιουργείται μεταξύ του στροφείου και του περιβλήματος λόγω σχεδιασμού (αιωρούμενο 
μαγνητικό σύστημα), κατέχοντας το ρόλο καναλιού αντιστροφής της ροής. Η ανάστροφη ροή που 
λαμβάνει χώρα στη περιοχή του πλευρικού διακένου οφείλεται στην αναπτυσσόμενη διαφορά πίεσης 
εγκάρσια της αντλίας. Το πάχος του πλευρικού διακένου σχεδιάζεται να είναι αρκετά μικρό, ώστε να 
επιτρέπει ένα μικρό κλάσμα αναστροφής της ροής, ικανό όμως να ελαττώνει την επίδραση της 
συνάφειας, να αποκλείει την στασιμότητα της ροής και το κάθισμα του στροφείου λόγω διαταράξεων 
του ροϊκού πεδίου, [Wood et al, 2005]. 
 Στο σχήμα 1-23 απεικονίζεται η εφαρμογή φυγοκεντρικής αντλίας για την υποβοήθηση των 
κοιλιών της καρδιάς. Η συσκευή απαρτίζεται από την αντλία, τους αγωγούς διασωλήνωσης, το 
μαγνητικό κινητήρα και το ηλεκτρονικό
δ ζεται σε έδρανα αλλά περιέχεται και αιωρείται στο στάτορα μέσω μαγνητικών δυνάμεων που 
αναπτύσσονται από τη μεταξύ τους σύζευξη, [σχήμα 1-23(β)]. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η 
εξάλειψη της μηχανικής επαφής μεταξύ ακίνητου και περιστρεφόμενου μέρους της αντλίας και 
συνεπώς η δραματική μείωση των τριβών, [Hoshi et al, 2006]. Η συσκευή είναι ικανή να αποδίδει 
μέγιστη παροχή 9.9 l/min στις 5500 rpm. 
 

 
(β) 

 
 
 
χήμα 1-23. (α) Εξωσωματι ή συσκευή υποβοήθησης 
οιλίων φυγοκεντρικού αιωρούμενου μαγνητικού 
υστήματος (paracorporeal centrifugal magnetically 

 
Παρόμοιου τύπου αντλία είναι αυτή που πα

σε βραχυχρόνιες θεραπείες υποβοήθησης αριστερ σύστημα bypass που 
υνδέει τον αριστερό κόλπο με τη μηριαία αρτηρία μέσω δύο διαδερμικών σωληνίσκων που τα άκρα 
τους εξ

Σ κ
κ
σ
levitated ventricular assist device). Διακρίνονται: (1) 
αντλίες φυγοκεντρικού αιωρούμενου μαγνητικού 
συστήματος, (2) σωληνώσεις εισροής, (3) σωληνώσεις 
εκροής, [Gemmato et al, 2005]. (β) Σχηματική 
αναπαράσταση μαγνητικής αιώρησης. Διακρίνονται: 
(1) μαγνητική σύζευξη, (2) μόνιμος μαγνήτης ρότορα, 
(3) πηνίο αιώρησης στάτορα, (4) πηνίο οδήγησης 
στάτορα, [Hoshi et al, 2006]. 

ρουσιάζεται στο σχήμα 1-24 και χρησιμοποιείται 
ής κοιλίας. Πρόκειται για 

σ
ωσωματικά συνδέονται σε φυγοκεντρική αντλία στροφείου έξι πτερυγίων. Μέσα στο σώμα, το 

άκρο του ενός σωληνίσκου εισέρχεται από τη μηριαία φλέβα και προωθείται διαμέσου του 
ενδοκολπικού διαφράγματος στον αριστερό κόλπο, από όπου αναρροφά συνεχώς οξυγονωμένο αίμα. 
Το άκρο του άλλου σωληνίσκου τοποθετείται στη μηριαία αρτηρία όπου παρέχεται το αντλούμενο 
αίμα. Με αυτόν τον τρόπο αποφορτίζεται η αριστερή πλευρά της καρδιάς και διατηρείται επαρκής 
αιματική ροή για την επιβίωση του ασθενούς. Η αντλία περιστρέφεται εντός λιπαντικού ρευστού φιλμ 
και οδηγείται από ηλεκτρομαγνητικό κινητήρα, ο οποίος ελέγχεται από ηλεκτρονικό σύστημα 
οδήγησης. H τυπική λειτουργία της αντλίας είναι μεταξύ 3000 και 7500 rpm, ενώ η μέγιστη παροχή 
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που μπορεί να αναπτυχθεί κυμαίνεται μεταξύ 3.5 l/min και 4 l/min. Για την αποφυγή της θρόμβωσης 
στο θάλαμο της αντλίας επιβάλλεται συνεχής έγχυση διαλύματος ηπαρίνης, η οποία βοηθά τόσο στη 
λίπανση όσο και στην ψύξη της αντλίας. Το ηλεκτρονικό σύστημα οδήγησης εκτός από την 
λειτουργία του συστήματος είναι υπεύθυνο και για την καταγραφή τόσο της ταχύτητας του στροφείου 
όσο και της παροχής της αντλίας, [Kar et al, 2006]. 
 

 

 

 
 

χήμα 1-24. Διαδερμική συσκευή υποβοήθησης 
ριστερής κοιλίας (percutaneus left ventricular assist 
evice-pLVAD). Διακρίνονται: (1) φυγοκεντρική 

 
 
1.3.1.4 Εμφυτεύσιμες συσκευές υποστήριξης 

Εκτός από τις συσκευές εξωσωματικής κυκλοφορίας για την υποβοήθηση των κοιλίων της 
υσκευών 

ποβοήθησης της καρδιάς ως γέφυρας για τη μεταμόσχευση οδήγησε την έρευνα προς το σχεδιασμό 
νέων συ

ατος. Το αίμα εισέρχεται στο θάλαμο 
αίματος

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
α
d
αντλία, (2) στόμιο εκροής, (3) μηριαία αρτηρία, (4) 
στόμιο εισροής, (5) αριστερός κόλπος, (6) μηριαία 
φλέβα, (7) εισροή, (8) εκροή, [Kar et al, 2006]. 

αριστερής κοιλίας σφυγμικής ροής 
 

καρδιάς έχουν αναπτυχθεί και εμφυτεύσιμες αντλίες. Η ανάγκη εφαρμογής των σ
υ

σκευών που προορίζονται για μόνιμη χρήση. Η πολύ καλή πρόγνωση καθώς και η ποιότητα 
ζωής που επιτυγχάνεται από τις συσκευές αυτές, τις καθιστούν απαραίτητες για την αντιμετώπιση της 
καρδιακής ανεπάρκειας τελικού σταδίου. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν αναπτυχθεί εμφυτεύσιμα 
συστήματα υποβοήθησης αριστερής κοιλίας σφυγμικής ροής. 

Τέτοιο είναι το πνευματικό σύστημα άντλησης του σχήματος 1-25(β), που αποτελείται από 
μία εξωτερική μονάδα ελέγχου και από μία εμφυτεύσιμη αντλία μετατοπιζόμενου διαφράγματος, το 
οποίο τη διαχωρίζει σε ένα θάλαμο αερίου και σε έναν αίμ

 διαμέσου σωλήνωσης εισροής τοποθετημένης στο κάτω μέρος της αριστερής κοιλίας. Η 
αντλία επικοινωνεί με τη μονάδα ελέγχου μέσω ενός καλωδίου που φέρνει σωλήνα για την παροχή 
αερίου προς τον αντίστοιχο θάλαμο της αντλίας. Καθώς αέριο παροχετεύεται στην αντλία το 
διάφραγμα μετατοπίζεται, αυξάνοντας τον όγκο του θαλάμου αερίου εις βάρος του όγκου του 
θαλάμου αίματος. Το αίμα τότε εμβολίζεται προς την έξοδο εκροής της αντλίας που συνδέεται στην 
ανιούσα αορτή. Η αντλία έχει αισθητήρα που καταγράφει τη θέση του διαφράγματος ώστε να μπορεί 
να καθορίζεται ο όγκος εμβολισμού. Η μονάδα ελέγχου έχει μικροεπεξεργαστή όπου ανάλογα με τις 
τιμές του όγκου εμβολισμού ρυθμίζει την επιθυμητή παροχή της αντλίας αυτόματα. Η πάλμωση της 
αντλίας κυμαίνεται από 20 έως 140 εμβολισμούς/min και αποδίδει παροχή που κυμαίνεται από 1.6 
έως 11.6 l/min, [Frazier et al, 1998]. 
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(α) 

 
(β) 

 
Σχήμα 1-25. Εμφυτεύσιμη συσκευή υποβοήθησης αριστερής κοιλίας. (α) Ηλεκτρικό σύστημα (φορητό) (vented 
electric left ventricular assist system-VE/LVAS). Διακρίνονται: (1) σύστημα ελέγχου, (2) μπαταρίες, (3) 
διαδερμική γραμμή καλωδίωσης και ισοστάθμισης της πίεσης με το εξωτερικό περιβάλλον (αέρα), (4) αντλία 
υποβοήθησης αριστερής κοιλίας, (5) σωλήνωση εισροής, (6) σωλήνωση εκροής, (7) υποδοχέας αεραγωγού με 
φίλτρο, (8) αορτή, (9) καρδιά, [Frazier et al, 1998]. (β) Πνευματικό σύστημα (implantable pneumatic left 
ventricular assist system-IP/LVAS). Διακρίνονται: (1) συσκευή ελέγχου και οδήγησης, (2) καλώδιο σύνδεσης, 
(3) διαδερμική γραμμή οδήγησης, (4) αντλία υποβοήθησης αριστερής κοιλίας, (5) σωλήνωση εισροής, (6) 
σωλήνωση εκροής, [Gemmato et al, 2005]. 
 

Για την επίτευξη της ανεξαρτησίας του ασθενή από ογκώδεις μονάδες ελέγχου και 
μηχανήματα έχει αναπτυχθεί το φορητό σύστημα του σχήματος 1-25(α) , το οποίο είναι ηλεκτρικό και 
σχεδόν το ίδιο με το πνευματικό μόνο που η μετατόπιση του διαφράγματος γίνεται από χαμηλής 
ροπής εσωτερικό κινητήρα συνεχούς ρεύματος που ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή. Ο κινητήρας 
λειτουργεί σε φυσιολογικές ταχύτητες, ώστε μία στροφή του κινητήρα να αντιστοιχεί σε έναν κύκλο 
έγχυσης. Επειδή δεν υπάρχει θάλαμος αερίου στη συγκεκριμένη συσκευή ένας αεραγωγός είναι 
απαραίτητος για να εξισορροπεί την πίεση στο θάλαμο του κινητήρα. Χωρίς αυτόν τον διαδερμικό 
αγωγό αναπτύσσονται στη πλευρά του διαφράγματος αρνητικές πιέσεις που για την υπερνίκησή τους 
απαιτείται μεγάλη αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης. Επίσης ο αεραγωγός δίνει τη δυνατότητα 
πνευματικής λειτουργίας της αντλίας σε περίπτωση ανάγκης όπου υπάρχει έλλειμμα ισχύος ή 
πρόβλημα ελέγχου, [Frazier et al, 1998]. 
 
 
1.3.1.5 Εμφυτεύσιμες συσκευές υποστήριξης αριστερής κοιλίας συνεχούς ροής  
 

Εκτός από τις εμφυτεύσιμες αντλίες σφυγμικής ροής η μηχανική υποβοήθηση της αριστερής 
κοιλίας έχει σημειώσει εξαιρετική πρόοδο την τελευταία πενταετία με την προσθήκη των 
εμφυτεύσιμων συσκευών υποβοήθησης αριστερής κοιλίας συνεχούς ροής. Οι συσκευές συνεχούς 
ροής συνήθως στηρίζουν τη λειτουργία τους στην περιστροφική κίνηση ενός έλικα (rotary pumps), 
όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω, ή ενός κοχλία (axial flow pumps). Έχουν σημαντικά μικρότερο όγκο και 
βάρος από τις συσκευές σφυγμικής ροής με αποτέλεσμα να μη χρειάζονται μεγάλες κινητοποιήσεις 
ιστών προκειμένου να δημιουργηθούν οι θύλακες που τις φιλοξενούν στο σώμα του ασθενούς. Το 
γεγονός αυτό αφενός μειώνει το χειρουργικό τραύμα και αφετέρου τις καθιστά κατάλληλες για 
μικρόσωμους ασθενείς. Το λογισμικό που ελέγχει τη λειτουργία τους είναι εξαιρετικά απλούστερο. 
Επίσης, η ανθεκτικότητά τους στις λοιμώξεις είναι αυξημένη και το κόστος τους είναι μικρότερο των 
συσκευών σφυγμικής ροής. 

Ένα παράδειγμα εφαρμογής εμφυτεύσιμης συσκευής υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας 
συνεχούς ροής φαίνεται στο σχήμα 1-26. Η αντλία διακινεί το αίμα κινούμενο κατά τον άξονά της 
μέσω ενός κοχλία. Υπάρχει επιπλέον εξωτερικά φορητό σύστημα οδήγησης, το οποίο συνδέεται με 
την αντλία μέσω διαδερμικής γραμμής οδήγησης, καθώς επίσης και φορητό σύστημα τροφοδοσίας 
από μπαταρίες που συνδέεται με το σύστημα οδήγησης και παρέχει την απαραίτητη ενέργεια για τη 
λειτουργία της αντλίας. Το σύστημα οδήγησης εξασφαλίζει τη τροφοδοσία και τον έλεγχο της αντλίας 
με αποστολή και λήψη σημάτων από αυτή. Είναι φορητό και τροφοδοτείται, είτε από μία βασική 
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μονάδα ισχύος, είτε από μία ή δύο μπαταρίες παρέχοντας ισχύ από 2 έως 4 ώρες υπό φυσιολογικές 
συνθήκες λειτουργίας. Η είσοδος της αντλίας προσαρμόζεται στο κατώτατο άκρο της αριστερής 
κοιλίας, ενώ η έξοδος συνδέεται μέσω μοσχεύματος με την ανιούσα αορτή. Το όλο σύστημα είναι 
σχεδιασμένο για μακροχρόνια χρήση και μπορεί να συνδέεται με εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας 
ισχύος συνεχούς ρεύματος, [Griffith et al, 2001].  
 

 
(α) 

 
 

(
 
χήμα 1-26. Εμφυτεύσιμη συσκευή υποβοήθησης αριστερής κοιλίας συνεχούς ροής (implantable left 

Οι μικρές διαστάσεις της αντλίας (συνολικού όγκου 124 cm  και βάρους 375 gr) μειώνουν 
ατά πο

 περιέχεται στο περίβλημα της αντλίας δημιουργείται περιστρεφόμενο 
μαγνητι

σε αύξηση της στατικής πίεσης στην έξοδο, [Griffith et al, 2001]. 

β) 

Σ
ventricular assist system of continous axial flow). (α) Σχηματική αναπαράσταση εφαρμογής της συσκευής. 
Διακρίνονται: (1) σύστημα ελέγχου, (2) καλώδια τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος, (3) αντλία συνεχούς 
αξονικής ροής υποβοήθησης αριστερής κοιλίας, (4) μπαταρίες, (5) σημείο σύνδεσης μοσχεύματος εισόδου της 
αντλίας με το κατώτατο άκρο της αριστερής κοιλίας, (6) μυοκάρδιο, (7) σημείο σύνδεσης μοσχεύματος εξόδου 
της αντλίας με την ανιούσα αορτή, (8) διάφραγμα, (9) διαδερμική γραμμή καλωδίωσης, [Maher et al, 2001]. (β) 
Μέρη αντλίας συνεχούς αξονικής ροής. Διακρίνονται: (1) κυρίως σώμα αντλίας, (2) καλώδιο οδήγησης της 
αντλίας, (3) καμπύλη σωλήνωση εισόδου 90 μοιρών από τιτάνιο, (4) καμπύλη σωλήνωση εξόδου 90 μοιρών από 
τιτάνιο, (5) εύκαμπτος συνδετήριος σωλήνας εισροής από σιλικόνη, (6) εύκαμπτος συνδετήριος σωλήνας 
εκροής από σιλικόνη, (7) μόσχευμα σύνδεσης με το κατώτατο άκρο της αριστερής κοιλίας, (8) μόσχευμα 
σύνδεσης με την ανιούσα αορτή, [HeartMate® II (LVAS) - instructions for use, 2006]. 
 

3 
κ λύ το μέγεθος της τομής που απαιτείται για την εμφύτευση και τη δημιουργία του θύλακα 
υποδοχής στο σώμα του ασθενούς. Η τοποθέτηση της αντλίας γίνεται με τρόπο ώστε ο άξονάς της να 
είναι παράλληλος με το διάφραγμα, [σχήμα 1-26(α)]. Η ταχύτητα περιστροφής της αντλίας μπορεί να 
κυμαίνεται από 6000 έως 15000 rpm, εξασφαλίζοντας αιματική ροή έως 10 l/min, [Brinton & 
Fitzgerald, 2006]. Στην είσοδο και την έξοδο της αντλίας είναι προσαρμοσμένες από μία καμπύλη 
σωλήνωση τιτανίου 90 μοιρών, οι οποίες συνδέονται με τα μοσχεύματα μέσω εύκαμπτων αγωγών από 
σιλικόνη, [σχήμα 1-26(β)]. 

Στον κινητήρα που
κό πεδίο, το οποίο περιστρέφει το δρομέα, εισάγοντας ροπή στον εσωτερικό κυλινδρικό 

μαγνήτη του. Το αίμα ρέει από το σωλήνα εισόδου στο εσωτερικό τμήμα της αντλίας από τιτάνιο 
διαμέτρου 12 mm, περνώντας πρώτα από ακίνητη πτερύγωση εισόδου τριών πτερυγίων, τα οποία 
είναι οδηγητικά με διεύθυνση παράλληλη του άξονα και ευθυγραμμίζουν τη ροή του αίματος που 
δέχεται ο δρομέας, [σχήμα 1-27(α)]. Τρία ελικοειδή πτερύγια είναι διαμορφωμένα στον δρομέα από 
τιτάνιο, παρέχοντας κινητική ενέργεια μέσω αναπτυσσόμενων ακτινικών ταχυτήτων στο πεδίο ροής. 
Το αίμα εξέρχεται από το δρομέα περνώντας από πτερύγωση εξόδου, αντίστοιχα όπως και στην 
είσοδο, μόνο που τα αντίστοιχα τρία ακίνητα πτερύγια είναι στρεβλωμένα σε σχέση με τη διεύθυνση 
του άξονα, ώστε να μετατρέπουν τις ταχύτητες του πεδίου ροής από την ακτινική στην αξονική 
διεύθυνση, [σχήμα 1-27(β)]. Αυτή η αλλαγή κατεύθυνσης της ροής μετατρέπει την κινητική ενέργεια 
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(α) 

 
(β) 

 
Σχήμα 1-27. Ωστικός άξο  πτερύγια (δρομέας) και πτερωτές εισόδου και εξόδ ς ακίνητης πτερύγωσης
ς αντλίας συνεχούς αξονικής ροής (continous axial flow impeller pump). Σχηματική αναπαράσταση (βέλη) 

 σύστημα του σχήματος 1-26(α) στο οποίο η πρόσβαση είναι διαδερμική, έχει 
ναπτυχθεί και πλήρως εμφυτεύσιμη έκδοση αυτού του συστήματος (transcutaneous energy-
ansmi

νας με  ου τη  
τη
της κατεύθυνσης κίνησης του αίματος διαμέσου της διόδου των πτερυγίων (α) στην είσοδο και (β) στην έξοδο 
της αντλίας. Διακρίνονται: (1) ωστικός άξονας με πτερύγια (δρομέας), (2) θέση εδράνων στην είσοδο, (3) θέση 
εδράνων στην έξοδο, (4) ακίνητη πτερύγωση εισόδου τριών οδηγητικών πτερυγίων με διεύθυνση παράλληλη 
του άξονα, (5) ακίνητη πτερύγωση εξόδου, τριών στρεβλωμένων πτερυγίων σε σχέση με τη διεύθυνση του 
άξονα, [Snyder, 2006]. 
 
 Εκτός από το
α
tr ssion system-TETS), (σχήμα 1-28), στην οποία αποφεύγεται η μόνιμη διάτρηση του δέρματος 
λόγω γραμμών καλωδίωσης και κατ’ αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης [Gagnon 
et al, 2000]. Το σύστημα χρησιμοποιεί την ίδια αντλία συνεχούς αξονικής ροής, αλλά επιπλέον 
εμφυτεύονται στοιχεία όπως μία συσκευή ελέγχου και οδήγησης, ένα πηνίο μεταφοράς ενέργειας και 
προαιρετικά μία μπαταρία ασφαλείας, (σχήμα 1-28). Αντίστοιχα εξωτερικά ο ασθενής φέρνει ένα 
σύστημα ελέγχου, ένα πηνίο μεταφοράς ενέργειας εναρμονισμένο με το αντίστοιχο υποδόριο και δύο 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες επαρκούς υποστήριξης του συστήματος. Ασύρματη επικοινωνία 
εκπομπής-λήψης διατηρεί τη σύνδεση μεταξύ του εμφυτεύσιμου στοιχείου ελέγχου και οδήγησης με 
το εξωτερικό σύστημα ελέγχου, [Maher et al, 2001]. 
 

 

 

 

χήμα 1-28. Σχηματική αναπαράσταση εφαρμογής 
λήρους εμφυτεύσιμης συσκευής υποβοήθησης 

icu m

ο  τ
(7

 

 
 
 
 
Σ
π
αριστερής κοιλίας συνεχούς ροής (totally implantable 
left ventr lar assist syste  of continous axial flow). 
Διακρίνονται: (1) σύστημα ελέγχου και οδήγησης, (2) 
καλώδια τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος, (3) αντλία 
συνεχούς αξονικής ροής υποβοήθησης αριστερής 
κοιλίας, (4) μπαταρίες, (5) σημείο σύνδεσης 
μοσχεύματ ς εισόδου της αν λίας με το κατώτατο άκρο 
της αριστερής κοιλίας, (6) μυοκάρδιο, ) σημείο 
σύνδεσης μοσχεύματος εξόδου της αντλίας με την 
ανιούσα αορτή, (8) διάφραγμα, (9) επιδερμικό πηνίο 
μεταφοράς ενέργειας, (10) υποδόριο πηνίο μεταφοράς 
ενέργειας, (11) εμφυτεύσιμο στοιχείο ελέγχου και 
οδήγησης, (12) προαιρετική μπαταρία ασφαλείας, 
[Maher et al, 2001]. 
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 Με βάση την παραπάνω αρχή και τρόπο άντλησης συνεχούς-αξονικής ροής έχουν αναπτυχθεί 
διάφορες εμφυτεύσιμες μικροαντλίες για την υποβοήθηση της αριστερής κοιλίας. Αξιοσημείωτη και 
αρκετά προηγμένη είναι η αντλία που έχει αναπτυχθεί από το Johnson Space Center της NASA σε 
συνεργασία με το Baylor College of Medicine. Πρόκειται για αντλία συνεχούς αξονικής ροής 86 mm 
μήκους και 25 mm διαμέτρου, ενώ ζυγίζει 95 gr, (σχήμα 1-29). 
 

 

 

χήμα 1-29. Τομή εμφυτεύσιμης αντλίας 
ο  α

 
Εντός του σωλήνα ροής (περίβλημα από τιτάνιο) περιέχεται στην είσοδο ακίνητη πτερύγωση 

για να 

ο

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
υποβοήθησης αριστερής κ ιλίας συνεχούς ξονικής 
ροής (implantable left ventricular assist system of 
continous axial flow), [Behbahani et al, 2007]. 

ευθυγραμμίζει τη ροή παράλληλα με τον άξονα του σωλήνα ροής. Αυτή η πτερύγωση 
ευθυγράμμισης της ροής λειτουργεί και ως μπροστινό έδρανο περιστροφής για τον πτερυγιοφόρο 
ωστικό άξονα που είναι τοποθετημένος αμέσως μετά και είναι το μοναδικό στοιχείο περιστροφής της 
αντλίας. Το ρόλο του πίσω εδράνου στήριξης αναλαμβάνει επίσης ακίνητη πτερύγωση που λειτουργεί 
και ως διαχύτης της ροής. Τα σημεία στήριξης του δρομέα (έδρανα) έχουν δοκιμασθεί και 
αποδείχθηκε ότι είναι αξιόπιστα για περισσότερο από δύο έτη, [Wood et al, 2005]. Σε αντίθεση με την 
ακίνητη πτερύγωση εισόδου, όπου τα πτερύγιά της έχουν κατεύθυνση ευθύγραμμη παράλληλη με τον 
άξονα του σωλήνα ροής, η πτερύγωση εξόδου έχει στρεβλωμένα πτερύγια, ώστε να επιβραδύνει τις 
υψηλές εφαπτομενικές ταχύτητες της αιματικής ροής, αλλάζοντάς της τη διεύθυνση από 
εφαπτομενική σε αξονική. Αυτή η αλλαγή στην κατεύθυνση του ρευστού αίματ ς είναι που επιφέρει 
την αναγκαία ανάπτυξη της πίεσης για πρόσδοση παροχής, [DeBakey, 1999]. 
 

 
 
χήμα 1-30. Ωστικός άξονας με πτερύγια (δρομέας) και ακίνητες πτερωτές εισόδου και εξόδου της αντλίας Σ  

συνεχούς αξονικής ροής (continous axial flow impeller pump). Διακρίνονται: (1) εισροή αίματος, (2) ακίνητη 
πτερύγωση εισόδου με οδηγητικά πτερύγια διεύθυνσης παράλληλης του άξονα, (3) σωλήνας ροής (περίβλημα), 
(4) ωστικός άξονας με τρία πτερύγια εισόδου (δρομέας), (5) στάτορας κινητήρα, (6) μαγνήτες από στοιχεία 
σπάνιων γαιών τοποθετημένοι στα πτερύγια του ωστικού άξονα (8 μαγνήτες/πτερύγιο), (7) ακίνητη πτερύγωση 
εξόδου με στρεβλωμένα πτερύγια σε σχέση με τη διεύθυνση του άξονα, (8) έδρανο εξόδου, (9) ωστικός άξονας 
με έξι πτερύγια εξόδου (δρομέας), (10) έδρανο εισόδου, [DeBakey, 1999]. 
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Καθώς ο ωστικός άξονας περιστρέφεται, συνεχώς αναπτύσσεται στα άκρα της αντλίας μόνιμη 
διαφορά πίεσης, στην οποία οφείλεται η μετακίνηση του αίματος από την αριστερή κοιλία στην 
ανιούσα αορτή. Αυτή η μόνιμη ανάπτυξη της διαφοράς πίεσης αποκλείει τη χρήση βαλβίδων, οι 
οποίες στις αντλίες σφυγμικής ροής είναι αναγκαίες ώστε να αποτρέπουν την ανάδρομη (retrograde) 
ροή κατά τη φάση της αποσυμπίεσης. Πέραν αυτού, η συνεχής ροή λόγω της σταθερής 
αναπτυσσόμενης διαφοράς πίεσης εξαλείφει τη παλμικότητα της ροής που θα υπήρχε λόγω της 
συσταλτικότητας του μυοκαρδίου. Η τεχνητή πάλμωση της ροής είναι δυνατή μέσω της μεταβολής 
των στροφών σε κάθε αντίστοιχο καρδιακό κύκλο, γεγονός που επιδρά όμως στην απόδοση της 
αντλίας, [Maher et al, 2001]. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των αντλιών συνεχούς ροής είναι ότι μπορεί να αναπτύξουν 
σημαντική αρνητική πίεση από την πλευρά αναρρόφησής τους, γεγονός που δε μπορεί να συμβεί με 
τις αντλίες σφυγμικής ροής. Το μειονέκτημα αυτό μπορεί να παρουσιαστεί όταν κάποια απόφραξη 
υφίσταται κατά την εισροή ή όταν δεν εξασφαλίζεται ο κατάλληλος όγκος αίματος από την αριστερή 
κοιλία προς την αντλία αντίστοιχος με τις απαιτήσεις κάποιας δοσμένης ταχύτητας περιστροφής. 
Απόφραξη μπορεί να συμβεί όταν το μεσοκοιλιακό διάφραγμα ουσιαστικά αναδιπλώνεται πάνω στο 
άνοιγμα του σωλήνα εισαγωγής, ενώ η αντλία συνεχίζει να περιστρέφεται προκαλώντας αρνητική 
πίεση στην είσοδο. Για την πρόληψη αυτού του φαινομένου το σύστημα ελέγχου και οδήγησης 
αποκρίνεται στις απαιτήσεις μεταβολής της ροής με κατάλληλο αλγόριθμο, ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
περιστροφής, ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη ροή αίματος ανάλογα με τις ανάγκες του σώματος, 
[Maher et al, 2001]. 

Ο δρομέας του κινητήρα της αντλίας δεν έχει ψήκτρες, αλλά έχει μαγνήτες από στοιχεία 
σπάνιων γαιών, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στα πτερύγια του ωστικού άξονα (δρομέα), 
προκαλώντας περιστροφή λόγω ύπαρξης μαγνητικού πεδίου από το στάτορα (σχήμα 1-30). Η 
συγκεκριμένη αντλία αποδίδει παροχή 5 με 6 l/min σε πίεση 100 mmHg, όταν περιστρέφεται με 
10000 rpm, ενώ καταναλώνει ισχύ λιγότερο από 10 Watt. Το εύρος μεταβολής των στροφών μπορεί 
να κυμανθεί από 7500 έως 12500 rpm, [Wood et al, 2005], ενώ η μέγιστη απόδοση παροχής μπορεί να 
φτάσει τα 10 l/min, [Stenberg, 2006]. Εκτεταμένες μελέτες και αναλύσεις υπολογιστικής 
ρευστοδυναμικής (CFD) έχουν γίνει για τη βελτιστοποίηση της υδραυλικής απόδοσης και την 
αποφυγή όσο το δυνατόν φαινομένων αιμόλυσης, (σχήμα 1-31). 
 

 
(α) 

 
(β) 

 
Σχήμα 1-31. (α) Μη δομημένο πλέγμα 5098349 στοιχείων και 1726416 κόμβων για την επίλυση του πεδίου 
ροής εντός της αντλίας συνεχούς ροής με ωστικό άξονα. (β) Γραφική αναπαράσταση κατανομής της πίεσης 
γύρω από τον ωστικό άξονα και την πτερύγωση εξόδου της αντλίας σε μία χρονική στιγμή, [Behbahani et al, 
2007]. 
 
 
1.3.1.6 Εμφυτεύσιμες εντός της καρδιάς συσκευές υποστήριξης της καρδιάς συνεχούς 
ροής  
 

Εκτός από εμφυτεύσιμες συσκευές υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας συνεχούς αξονικής 
ροής, όπου η αντλία βρίσκεται εντός του σώματος αλλά εκτός της καρδιάς, έχει αναπτυχθεί περαιτέρω 
και σύστημα συνεχούς άντλησης του αίματος, του οποίου η αντλία εισάγεται στην αριστερή κοιλία 
μέσω διάτρησης του κατώτατου άκρου της, [σχήμα 1-32(α)]. 
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(α) 

 

(β) 
 
Σχήμα 1-32. Εμφυτεύσιμη εντός της αριστερής κοιλίας αντλία συνεχούς αξονικής ροής. (α) Σχηματική 
αναπαράσταση εφαρμογής της συσκευής. Διακρίνονται: (1) μυοκάρδιο, (2) αντλία συνεχούς αξονικής ροής 
υποβοήθησης αριστερής κοιλίας, (3) σημείο σύνδεσης της αντλίας με το κατώτατο άκρο της αριστερής κοιλίας, 
(4) μόσχευμα σύνδεσης με την κατιούσα θωρακική αορτή, (5) σημείο σύνδεσης μοσχεύματος εξόδου της 
αντλίας με την κατιούσα θωρακική αορτή, (6) δέσμη μονωτικών καλωδίων με περίβλημα σιλικόνης, (7) 
κατιούσα θωρακική αορτή, [Westaby et al, 1998]. (β) Μέρη ενδοκοιλιακής αντλίας συνεχούς αξονικής ροής. 
Διακρίνονται: (1) εκροή, (2) ωστικός άξονας με πτερύγια (δρομέας), (3) εισροή, (4) στάτορας κινητήρα, [Letsou 
et al, 2003]. 
 

Αυτή η ενδοκοιλιακή αντλία ζυγίζει μόλις 85 gr, έχει 2.5 cm διάμετρο, 5.5 cm μήκος και 
ικανότητα εμβολισμού 25 ml. Το περίβλημα της αντλίας είναι από τιτάνιο και είναι ερμητικά 
συγκολλημένο, περιέχοντας ηλεκτρομαγνητικό κινητήρα συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες. Ο 
δρομέας στηρίζεται σε δύο κεραμικά έδρανα, φέρνει υδροδυναμικά πτερύγια από τιτάνιο και περιέχει 
μαγνήτη από κράμα νεοδυμίου, σιδήρου και βορίου, [σχήμα 1-32(β)]. Ο στάτορας φέρνει επίσης 
πτερύγια κατάντι της ροής στην έξοδο της αντλίας. Μέσω ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων ο δρομέας 
περιστρέφεται στις 8000 με 12000 rpm, αποδίδοντας μέγιστη παροχή αίματος περί τα 7 l/min υπό 
φυσιολογική ύπαρξη αντιστάσεων, ενώ η κατανάλωση ισχύος κυμαίνεται από 4 έως 6 Watt, [Frazier 
et al, 2003]. Ο ρόλος της αντλίας είναι βοηθητικός στην αριστερή κοιλία και η παροχή πρέπει να 
ρυθμίζεται ώστε να μην χάνεται η πάλμωση του μυοκαρδίου και το άνοιγμα και κλείσιμο της 
αορτικής βαλβίδας να γίνεται κανονικά σύμφωνα με τον καρδιακό κύκλο, [Wheeldon, 2003]. Όλες οι 
επιφάνειες της αντλίας που έρχονται σε επαφή με το αίμα είναι κατασκευασμένες από τιτάνιο και 
είναι λειασμένες, ενώ απαραίτητη είναι η χρήση αντιθρομβωτικών κατά τη χρήση του συστήματος, 
[Brinton & Fitzgerald, 2006] και [Jain et al, 2005]. Η ισχύς μεταφέρεται μέσω δέσμης μονωτικών 
καλωδίων που περικλείονται από σωλήνα σιλικόνης. Ο έλεγχος της αντλίας γίνεται, είτε από 
αναλογικό σύστημα, αποδίδοντας σταθερή ταχύτητα περιστροφής, είτε από σύστημα μεταβλητής 
ταχύτητας με μικροεπεξεργαστή, [Frazier et al, 2001] και [Frazier et al, 2002].  
 Η εμφύτευση της αντλίας γίνεται μέσω κυκλικής χειρουργικής τομής που έχει προηγηθεί στο 
κατώτατο άκρο της αριστερής κοιλίας, ενώ η στεγανή της σταθεροποίηση πραγματοποιείται με 
ράψιμο (επί της κοιλίας) μεμβράνης από σιλικονούχο πολυεστέρα που φέρνει η αντλία. Στην έξοδο 
της αντλίας (κατώτατο άκρο αριστερής κοιλίας) συνδέεται μόσχευμα εκροής διαμέτρου 16 mm, το 
οποίο εκτείνεται μέχρι την κατιούσα θωρακική αορτή, όπου και ράβεται, ώστε να παρέχει το 
αντλούμενο αίμα στη συστηματική κυκλοφορία. Η οδήγηση του κινητήρα της αντλίας γίνεται 
διαδερμικά από τη γραμμή καλωδίωσης που αναφέρθηκε. Καθώς τα καλώδια της γραμμής εξέρχονται 
από το τοίχωμα της κοιλιακής χώρας συνδέονται με σύστημα ελέγχου και οδήγησης, [σχήμα, 1-
33(α)]. Ολόκληρο το σύστημα τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα μέσω μπαταριών 12 V ιόντων λιθίου 
ή μολύβδου-οξέος. Η ταχύτητα της αντλίας καθορίζεται χειροκίνητα από ρυθμιζόμενο πλάτος παλμού 
κατάλληλου κυκλώματος που υπάρχει στο σύστημα ελέγχου και οδήγησης ειδικά για τον έλεγχο της 
ταχύτητας, [Frazier et al, 2001] και [Frazier et al, 2002]. 
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(α) 
 

(β) 
 
Σχήμα 1-33. (α) Εμφυτεύσιμη εντός της αριστερής κοιλίας αντλία συνεχούς αξονικής ροής. Διακρίνονται: (1) 
αντλία συνεχούς αξονικής ροής υποβοήθησης αριστερής κοιλίας, (2) γραμμή καλωδίωσης (δέσμη μονωτικών 
καλωδίων με περίβλημα σιλικόνης), (3) σύστημα ελέγχου και οδήγησης, (4) μπαταρίες, (5) μόσχευμα σύνδεσης 
με την κατιούσα θωρακική αορτή, (6), μυοκάρδιο, [Frazier et al, 2003]. (β) Σχηματική αναπαράσταση 
εφαρμογής πλήρους εμφυτεύσιμης εντός της αριστερής κοιλίας αντλίας συνεχούς αξονικής ροής. Διακρίνονται: 
(1) αντλία συνεχούς αξονικής ροής υποβοήθησης αριστερής κοιλίας, (2) εσωτερική εμφυτεύσιμη μονάδα 
ελέγχου και ισχύος, (3) σύστημα ελέγχου και οδήγησης, (4) μπαταρίες, (5) μόσχευμα σύνδεσης με την κατιούσα 
θωρακική αορτή, (6) μυοκάρδιο, (7) εφεδρικό υποδόριο πηνίο μεταφοράς ενέργειας, (8) υποδόριο πηνίο 
μεταφοράς ενέργειας, (9) επιδερμικό πηνίο μεταφοράς ενέργειας [Frazier et al, 2001]. 
 

Όπως προηγουμένως αναπτύχθηκε μία πλήρως εμφυτεύσιμη συσκευή υποβοήθησης της 
αριστερής κοιλίας συνεχούς αξονικής ροής, έτσι και στην περίπτωση της ενδοκοιλιακής αντλίας, 
πέραν του συστήματος του σχήματος 1-33(α), στο οποίο η πρόσβαση είναι διαδερμική, έχει 
αναπτυχθεί μία πλήρως εμφυτεύσιμη έκδοση, [(σχήμα 1-33(β)], στην οποία αποφεύγεται η μόνιμη 
διάτρηση του δέρματος λόγω γραμμής καλωδίωσης και κατ’ αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος μόλυνσης. Η πλήρως εμφυτεύσιμη έκδοση έχει διαφορετικό σύστημα ελέγχου-οδήγησης και 
τροφοδοσίας. Επίσης η αντλία είναι εφοδιασμένη με δεύτερο εφεδρικό πηνίο στο στάτορα του 
κινητήρα, το οποίο συνδέεται με μικροεπεξεργαστή ελέγχου. Αυτός ο μικροεπεξεργαστής 
αντιλαμβάνεται τις αλλαγές ρεύματος στο πηνίο του κινητήρα, που οφείλονται στη μεταβολή των 
στροφών του, λόγω μεταβολής της πίεσης εκατέρωθεν της αντλίας. Το σύστημα ελέγχου μπορεί να 
προγραμματιστεί να ρυθμίζει τις στροφές της αντλίας ανάλογα με τις απαιτήσεις του καρδιακού 
κύκλου. Λόγω των δύο πηνίων του κινητήρα, εξέρχονται δύο καλώδια από την αντλία, τα οποία 
συνδέονται με την εσωτερική μονάδα ελέγχου και ισχύος, [(σχήμα 1-33(β)],. Η ισχύς μπορεί και 
μεταβιβάζεται στην εμφυτεύσιμη μονάδα ελέγχου και τροφοδοσίας μέσω ηλεκτρομαγνητικής 
επαγωγής από τη σύζευξη ενός υποδόριου και ενός επιδερμικού πηνίου που υπάρχουν με σκοπό τη 
μεταφορά ενέργειας (transcutaneous energy-transmission system-TETS). Προαιρετικά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά ενέργειας και δεύτερο εφεδρικό υποδόριο πηνίο σε διαφορετική 
θέση του τοιχώματος της κοιλιακής χώρας. Η απόλυτη φορητότητα της συσκευής εξασφαλίζεται με 
εξωτερικό σύστημα ελέγχου-οδήγησης και μπαταρία ιόντων λιθίου που μπορεί να εξασφαλίζει 
λειτουργία 8 ωρών, [Frazier et al, 2001]. 

Το πλήρως εμφυτεύσιμο σύστημα βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο και δεν έχει 
δοκιμασθεί σε ανθρώπους ακόμη. Για την ελαχιστοποίηση όμως των κινδύνων μόλυνσης έχει 
αναπτυχθεί άλλη μία διαδερμική μέθοδος για το σύστημα της ενδοκοιλιακής αντλίας. Αυτή διαφέρει 
στο σημείο τοποθέτησης της γραμμής καλωδίωσης, η οποία μέσω της αριστερής υπεζωκοτικής 
κοιλότητας κατευθύνεται υποδόρια κατά μήκος του λαιμού και εκβάλει στο τριχωτό της κεφαλής σε 
ειδικό ενσωματωμένο υποστήριγμα σύνδεσης από τιτάνιο στο πίσω μέρος του κρανίου, (σχήμα 1-34). 
Λόγω της πλούσιας αγγείωσης του ιστού στο δέρμα του κρανίου και της καλής σταθερότητας του 
υποστηρίγματος σύνδεσης στο σημείο αυτό παρατηρείται αυξημένη προστασία από τις λοιμώξεις, 
[Frazier et al, 2001] και [Westaby et al, 1998]. Ασθενείς μπορούν να διατηρηθούν στη ζωή συνήθως 

 39



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

για περισσότερο από 400 ημέρες με την ενδοκοιλιακή αντλία συνεχούς αξονικής ροής, [Brinton & 
Fitzgerald, 2006], ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις ασθενών όπου υποστηρίχθηκαν για περισσότερο 
από δύο χρόνια, [Wheeldon, 2003]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1-34. Σχηματική αναπαράσταση διαδερμικής 
τοποθέτησης γραμμής καλωδίωσης στο πίσω μέρος 
του κρανίου. Διακρίνονται: (1) αντλία συνεχούς 
αξονικής ροής υποβοήθησης αριστερής κοιλίας, (2) 
εμφυτευμένη γραμμή καλωδίωσης, (3) γραμμή 
καλωδίωσης, (4) ενσωματωμένο υποστήριγμα 
σύνδεσης από τιτάνιο, (5) μόσχευμα σύνδεσης με την 
κατιούσα θωρακική αορτή, (6) μυοκάρδιο, (7) 
κατιούσα θωρακική αορτή, [Westaby et al, 1997]. 

 
Ειδική κατηγορία τέτοιων αντλιών για την υποβοήθηση της αριστερής κοιλίας της καρδιάς 

αποτελούν οι μικροαντλίες καθετήρα που φέρουν μικροσκοπικό ηλεκτρικό κινητήρα στον άξονα του 
οποίου περιστρέφεται αξονίσκος με πτερύγια. Το αίμα αναρροφάται από το κατάλληλα 
διαμορφωμένο άνοιγμα στο άκρο της αντλίας και εξέρχεται σε θέση πλησιέστερη στον καθετήρα, 
μέσω ανοίγματος που υπάρχει μεταξύ του πτερυγωτού αξονίσκου και του κινητήρα, (σχήμα 1-35). 

Η εισαγωγή του καθετήρα με την αντλία μπορεί να γίνει διαδερμικά από τη μηριαία αρτηρία 
στη βουβωνική χώρα ή απευθείας να εισαχθεί από την ανιούσα αορτή. Η τελική θέση της αντλίας 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε το σημείο αναρρόφησης να βρίσκεται στην αριστερή κοιλία και το σημείο 
εκβολής στην ανιούσα αορτή, [σχήμα 1-35(β)&(γ)]. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ορθόδρομη 
(antegrade) ροή μέσω της αντλίας μεταφέροντας αίμα από την αριστερή κοιλία στην ανιούσα αορτή. 
Το κύριο σώμα της αντλίας που αποτελεί προέκταση του καθετήρα έχει διάμετρο 6.4 mm, ενώ στο 
σημείο που εξέρχεται το αίμα η διάμετρός της είναι 7.3 mm, [σχήμα 1-35(α)]. Ο καθετήρας που 
συνδέεται με τον μικροσκοπικό κινητήρα έχει διάμετρο 2.8 mm και συνδέει την αντλία με τη συσκευή 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η οποία με τη σειρά της συνδέεται με εξωτερική μονάδα ελέγχου. Επίσης, ο 
καθετήρας φέρνει σωληνίσκο διαχύσεως αντιθρομβωτικού διαλύματος γλυκόζης 40% με ηπαρίνη 
συγκέντρωσης 1000-2500 IU στα 50 ml. Το διάλυμα αυτό διαχέεται συνεχώς στην μικροαντλία με 
πίεση 300 έως 700 mmHg, οπότε ο ασθενής δε χρειάζεται συστηματική αντιθρομβωτική αγωγή σε 
πρώιμη μετεγχειρητική φάση. Η μικροαντλία μπορεί να λειτουργήσει με 10 ταχύτητες μέχρι των 
33000 στροφών. Σε αυτή τη μέγιστη ταχύτητα, η οποία εξαρτάται από το μεταφορτίο της συσκευής η 
πιθανή απόδοση της παροχής κυμαίνεται από 3.5 έως 5 l/min. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η 
παροχή της αντλίας είναι μηδενική όταν οι στροφές λειτουργίας ανέρχονται στις 10000 rpm περίπου. 
Αυτό συμβαίνει διότι σε αυτές τις στροφές η αντλία υπερβαίνει οριακά την αορτική πίεση, η 
διαμόρφωση της οποίας οφείλεται και στην ύπαρξη του συγκεκριμένου συστήματος άντλησης, 
[Siegenthaler et al, 2004].  
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(α) 
 
 

(β) 

 
 

(γ) 
 
Σχήμα 1-35. Μικροαντλία καθετήρα συνεχούς ροής για την υποβοήθηση της αριστερής κοιλίας (microaxial 
continous flow left ventricular assist device). (α) Μέρη αντλίας. Διακρίνονται: (1) άνοιγμα αναρρόφησης 
(εισροή), (2) σωληνωτό κυρίως σώμα αντλίας διαμέτρου 6.4 mm, (3) αξονίσκος με πτερύγια διαμέτρου 7.3 mm, 
(4) άνοιγμα κατάθλιψης (εκροή), (5) κινητήρας, (6) καθετήρας διαμέτρου 2.8 mm, [Siegenthaler et al, 2004]. (β) 
Σχηματική απεικόνιση τοποθέτησης της μικροαντλίας καθετήρα. Διακρίνονται: (1) χώρος κοιλίας, (2) χώρος 
ανιούσας αορτής, (3) γλωχίνες (πέταλα) αορτικής βαλβίδας, (4) σημείο αναρρόφησης (εισροή), (5) σημείο 
κατάθλιψης (εκροή), (6) άγκιστρο σταθεροποίησης της αντλίας στη σωστή θέση, [Recover® LP 2.5 - user 
manual, 2006]. (γ) Η θέση λειτουργίας της μικροαντλίας καθετήρα στη καρδιά. Διακρίνονται: (1) σημείο 
κατάθλιψης (εκροή), (2) ανιούσα αορτή, (3) καθετήρας, (4) αορτική βαλβίδα, (5) σημείο αναρρόφησης (εισροή), 
(6) αριστερή κοιλία, [Recover® LP 2.5 - user manual, 2006]. 
 

Εκτός από τη μικροαντλία για την υποβοήθηση της αριστερής κοιλίας υπάρχει αντίστοιχο 
σύστημα για την υποβοήθηση της δεξιάς, το οποίο αποτελείται από τον ίδιο αξονικό μηχανισμό 
συνεχούς ροής τοποθετημένο σε ειδικό κλωβό σχεδιασμένο ώστε το άκρο αναρρόφησης να 
εμφυτεύεται στο δεξιό κόλπο. Η έξοδος της αντλίας συνδέεται με μόσχευμα 
πολυτετραφθοροαιθυλενίου (PTFE) 8 mm με την πνευμονική αρτηρία, [σχήμα 1-36(α)]. Οι παροχές 
της αντλίας αυτής είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με αυτήν της αριστερής κοιλίας, [Wheeldon, 2003]. 
Τα εμφυτεύσιμα αυτά συστήματα μικροαντλιών έχουν αναπτυχθεί για να παρέχουν προσωρινή άμεση 
υποστήριξη των κοιλίων (συνήθως μίας εβδομάδας), σε ασθενείς που έχουν υποστεί έμφραγμα, ή 
εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by-pass). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αρχικά, οι αντλίες υποστήριξης της αριστερής κοιλίας 
χρησιμοποιήθηκαν σε ασθενείς μέχρι να βρεθεί μόσχευμα , διαπιστώθηκε όμως ότι η χρήση τους 
εκτός από γέφυρα για μεταμόσχευση μπορεί να βοηθήσει στην επιβίωση για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα χωρίς επιπλοκές και με καλή ποιότητα ζωής. Για το λόγο αυτό μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως τελική θεραπεία με 40% ποσοστό επιβίωσης για μία διετία και 88% για ένα 
χρόνο. Οι λοιμώξεις και τα θρομβολυτικά επεισόδια είναι τα κυριότερα προβλήματα αυτών των 
εμφυτεύσεων. Βέβαια, με μεταμόσχευση καρδιάς, η μέση επιβίωση πλησιάζει τα 10 χρόνια, υπάρχουν 
όμως άνθρωποι που έχουν ζήσει και 20 χρόνια. Το πρόβλημα των μεταμοσχεύσεων είναι η μείωση 
της προσφοράς μοσχευμάτων, οι επιπλοκές από τη φαρμακευτική αντιμετώπιση για την 
ανοσοκαταστολή και ο ανεπαρκής έλεγχος της χρόνιας απόρριψης. Στα προβλήματα αυτά προστίθεται 
και η εμφάνιση διάχυτης στεφανιαίας νόσου στα μοσχεύματα. Η μηχανική υποβοήθηση έχει 
καταγράψει σημαντική πρόοδο τελευταία, σε σημείο που προβλέπεται ότι σύντομα θα επιτύχει την 
επιβίωση που προσφέρει η μεταμόσχευση καρδιάς, χωρίς να εκθέτει τον ασθενή στις επιπλοκές της 
ανοσοκαταστολής. 
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Σχήμα 1-36. Μικροαντλίες καθετήρα συνεχούς ροής για την υποβοήθηση των κοιλίων (microaxial continous 
flow ventricular assist device). Η μικροαντλία καθετήρα τοποθετημένη: (α) στο δεξιό κόλπο για την 
υποβοήθηση της δεξιάς κοιλίας, (β) διαμέσου της αορτικής βαλβίδας για την υποβοήθηση της αριστερής 
κοιλίας. Διακρίνονται: (1) δεξιός κόλπος, (2) άνοιγμα αναρρόφησης (εισροή), (3) άνοιγμα κατάθλιψης (εκροή), 
(4) καθετήρας, (5) μόσχευμα πολυτετραφθοροαιθυλενίου (PTFE) 8 mm για τη σύνδεση με την πνευμονική 
αρτηρία, (6) πνευμονική αρτηρία, (7) ανιούσα αορτή, (8) αριστερή κοιλία, [Wheeldon, 2003]. 
 
 
1.3.1.7 Ολική τεχνητή καρδιά (Total Artificial Heart-ΤΑΗ) 
 

Παρά τα αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεταμόσχευσης 
καρδιάς, η συνεχώς ελαττούμενη προσφορά καρδιακών μοσχευμάτων οδήγησε τα τελευταία χρόνια 
στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων με την ολική τεχνητή καρδιά να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες 
συσκευές υποστήριξης αριστερής κοιλίας που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε ασθενείς 
καρδιακής ανεπάρκειας. Έτσι, η τεχνολογία έφτασε στο σημείο να αντικαθιστά την καρδιά του 
ασθενή με μία ήσυχη παλμική συσκευή, αφαιρώντας σχεδόν τελείως τη φυσική καρδιά. Η τεχνητή 
καρδιά αντλεί το αίμα με ένα ρυθμό συστολής/ηρεμίας, δημιουργώντας έναν παλμό, όπως ακριβώς 
κάνει η φυσική καρδιά, όμως αντί για ταυτόχρονη άντληση, τόσο στη πνευμονική όσο και στη 
συστηματική κυκλοφορία, η άντληση επιτελείται διαδοχικά με κυκλική εναλλαγή προς τη μικρή και 
μεγάλη αιματική κυκλοφορία, [Nemeh & Smedira, 2003]. Μέχρι στιγμής, η μέγιστη χρονικά επιβίωση 
με εμφύτευση τεχνητής καρδιάς που έχει επιτευχθεί είναι 17 μήνες, γι’ αυτό η εμφύτευση 
πραγματοποιείται κατόπιν προϋποθέσεων. Για παράδειγμα, ο ασθενής πρέπει: να μην έχει επιλεγεί σε 
σχέση με άλλους για μεταμόσχευση διαθέσιμου καρδιακού οργάνου, η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 
του να είναι 30 ημέρες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% παρόλη την εφαρμογή μέγιστης 
φαρμακευτικής αγωγής και μην υπάρχει περαιτέρω επιλογή κάποιας άλλης καταλληλότερης 
θεραπείας, [Dowling et al, 2004]. 
 Το σύστημα της ολικής τεχνητής καρδιάς δεν απαιτεί διαδερμικές γραμμές πρόσβασης για 
οδήγηση και επικοινωνία. Απαρτίζεται, τόσο από εσωτερικά εμφυτεύσιμα στοιχεία, όσο και από 
εξωτερικά. Τα εσωτερικά συνίσταντο από την αντλητική μονάδα του θώρακα (τεχνητή καρδιά), τη 
μπαταρία, το στοιχείο ελέγχου και το υποδόριο πηνίο για τη μεταφορά ενέργειας μέσω 
ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, (σχήμα 1-37). 
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(α) 

    
(β) 

 
Σχήμα 1-37. (α) Πλήρως εμφυτεύσιμο σύστημα ολικής τεχνητής καρδιάς (total artificial heart - TAH). 
Διακρίνονται: (1) αντλητική μονάδα θώρακα (τεχνητή καρδιά), (2) εμφυτεύσιμη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, 
(3) εξωτερική μπαταρία, (4) εμφυτεύσιμο σύστημα ελέγχου και οδήγησης, (5) σύστημα ελέγχου και οδήγησης, 
(6) επιδερμικό πηνίο μεταφοράς ενέργειας, (7) υποδόριο πηνίο μεταφοράς ενέργειας [Gemmato et al, 2005]. (β) 
Αντλητική μονάδα θώρακα 0.9 kg (τεχνητή καρδιά). Διακρίνονται: (1) δεξιά πλευρά τεχνητής καρδιάς, (2) 
δεξιός υδραυλικός μαστός εκροής με βαλβίδα τριών πετάλων (σημείο σύνδεσης με μόσχευμα εκροής 
συρραμμένο με την πνευμονική αρτηρία), (3) δεξιός υδραυλικός μαστός εισροής (σημείο σύνδεσης με μόσχευμα 
εισροής συρραμμένο με το δεξιό κόλπο της φυσικής καρδιάς), (4) αριστερός υδραυλικός μαστός εισροής 
(σημείο σύνδεσης με μόσχευμα εισροής συρραμμένο με τον αριστερό κόλπο της φυσικής καρδιάς), (5) αριστερή 
πλευρά τεχνητής καρδιάς, (6) αριστερός υδραυλικός μαστός εκροής με βαλβίδα τριών πετάλων (σημείο 
σύνδεσης με μόσχευμα εκροής συρραμμένο με την αορτή), (7) χώρος μεταξύ των δύο αντλητικών θαλάμων για 
την πρόσδοση κινητικής ενέργειας (περιέχεται η φυγοκεντρική αντλία και η ειδικά διαμορφωμένη περιστροφική 
βαλβίδα με τους αντίστοιχους κινητήρες τους), [www.abiomed.com]. 
 

Η τεχνητή καρδιά τοποθετείται στο στήθος στη θέση των κοιλίων της φυσικής καρδιάς οι 
οποίες έχουν υποστεί εκτομή. Η αρχή λειτουργίας της είναι ηλεκτροϋδραυλική περιλαμβάνοντας 
αριστερή και δεξιά τεχνητή κοιλία, καθώς και δύο αντλητικούς θαλάμους έναν αριστερό και ένα δεξιό 
αντίστοιχα, [σχήμα 1-38(α)]. Στις τεχνητές κοιλίες διακινείται και αντλείται το αίμα, ενώ στους 
αντίστοιχους αντλητικούς θαλάμους διακινείται ρευστό σιλικόνης χαμηλής συνεκτικότητας. Η δεξιά 
τεχνητή κοιλία τροφοδοτεί με αίμα τους πνεύμονες, ενώ η αριστερή παρέχει αίμα στα υπόλοιπα 
ζωτικά όργανα του σώματος. Κάθε τεχνητή κοιλία μπορεί να αντλήσει πάνω από 8 l αίματος ανά 
λεπτό, [Deng & Naka, 2007]. Το ρευστό σιλικόνης δεν έρχεται σε επαφή με το αίμα διότι η κάθε 
τεχνητή κοιλία έχει στη μία της πλευρά κοινό εύκαμπτο τοίχωμα από διπλή μεμβράνη με τον 
αντίστοιχο αντλητικό θάλαμο που γειτονεύει. Η γειτνίαση αυτή κατορθώνει τον εμβολισμό του 
αίματος στις τεχνητές κοιλίες μέσω της μετατόπισης του κοινού εύκαμπτου τοιχώματος της διπλής 
μεμβράνης. Η μετατόπιση αυτή της διπλής μεμβράνης επιτυγχάνεται με αύξηση της πίεσης στον 
αντλητικό θάλαμο, μέσω ροής του ρευστού σιλικόνης, προκαλούμενη από μικρή φυγοκεντρική αντλία 
υψηλής απόδοσης η οποία λειτουργεί προς μία κατεύθυνση. Η κατεύθυνση της ροής του ρευστού 
σιλικόνης προς τον αριστερό ή δεξιό αντλητικό θάλαμο καθορίζεται από περιστροφική βαλβίδα δύο 
θέσεων, η οποία εναλλάσσει τη φορά της ροής του ρευστού σιλικόνης μεταξύ των δύο αντλητικών 
θαλάμων, [σχήμα 1-38(α)]. Η εναλλαγή αυτή του ρευστού, μετατοπίζοντας τη διπλή μεμβράνη, 
επιφέρει τη περιοδική συστολή της αριστερής τεχνητής κοιλίας και διαδοχικά της δεξιάς. Η συστολή 
αυτή των δύο τεχνητών κοιλίων μιμείται τη συστολή των κοιλίων της φυσικής καρδιάς. Συνεπώς, ο 
ρυθμός εναλλαγών της βαλβίδας καθορίζει το ρυθμό σφυγμών της τεχνητής καρδιάς, ο οποίος μπορεί 
να κυμαίνεται μεταξύ 75 και 150 beats/min, επιφέροντας παροχές που κυμαίνονται από 4 έως 8 l/min, 
[Dowling et al, 2004]. Συνεπώς, ο όγκος εμβολισμού που επιτυγχάνεται ανέρχεται στα 60 ml περίπου, 
[Gray & Selzman, 2006]. 

Η φυγοκεντρική αντλία μαζί με την ειδικά διαμορφωμένη περιστροφική βαλβίδα είναι 
τοποθετημένες μεταξύ των δύο αντλητικών θαλάμων οδηγούμενες από τους αντίστοιχους κινητήρες 
τους. Οι κινητήρες αυτοί δεν έχουν ψήκτρες και είναι αυτοί που ουσιαστικά μετατρέπουν την 
ηλεκτρική ενέργεια σε κινητική. Η ταχύτητα του κινητήρα της φυγοκεντρικής αντλίας μπορεί και 
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μεταβάλλεται από 3000 έως 10000 rpm [Gemmato et al, 2004], ανταποκρινόμενη, τόσο στις διάφορες 
αγγειακές αντιστάσεις της συστηματικής και πνευμονικής κυκλοφορίας, όσο και στις απαιτούμενες 
διάρκειες της εξώθησης κατά τη συστολή, [Dowling et al, 2004]. 
 

 
(α) 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

(β) 
 
Σχήμα 1-38. (α) Μηχανισμός λειτουργίας αντλητικής μονάδας θώρακα (τεχνητής καρδιάς). Διακρίνονται: (1) 
βαλβίδα τριών πετάλων βιοσυμβατού πολυμερούς πολυαιθερουρεθάνης-PEU (αντικαθιστά τη λειτουργία της 
αορτικής βαλβίδας), (2) κινητήρας περιστροφικής βαλβίδας, (3) ροή ρευστού σιλικόνης, (4) τεχνητή αριστερή 
κοιλία, (5) αριστερός αντλητικός θάλαμος διακίνησης ρευστού σιλικόνης, (6) κινητήρας φυγοκεντρικής αντλίας, 
(7) στροφείο μικρής φυγοκεντρικής αντλίας, (8) δεξιός αντλητικός θάλαμος διακίνησης ρευστού σιλικόνης, (9) 
τεχνητή δεξιά κοιλία, (10) εύκαμπτη διπλή μεμβράνη (κοινό τοίχωμα τεχνητής κοιλίας και αντλητικού θαλάμου 
ρευστού σιλικόνης), (11) βαλβίδα τριών πετάλων βιοσυμβατού πολυμερούς πολυαιθερουρεθάνης-PEU 
(αντικαθιστά τη λειτουργία της πνευμονικής βαλβίδας), (12) εύκαμπτα μοσχεύματα (εκροής) από πλεκτό 
πολυεστέρα για τη σύνδεση της τεχνητής καρδιάς με την ανιούσα αορτή και την πνευμονική αρτηρία, 
[www.abiomed.com]. (β) Συνθετικό κολπικό μόσχευμα. Διακρίνονται: (1) μεμβράνη μοσχεύματος με πλέξη από 
πολυεστερικό νήμα (συρράπτεται στο φυσικό κόλπο της καρδιάς), (2) καμπύλα διασταυρούμενα πλαστικά 
στελέχη για την αποφυγή έμφραξης με αναδίπλωση, [Dowling et al, 2004]. 
 

Ο όγκος του αίματος που εξωθείται από την κάθε τεχνητή κοιλία ισούται με τον όγκο 
εκτόπισης του ρευστού σιλικόνης από τη φυγοκεντρική αντλία προς τον αντίστοιχο αντλητικό 
θάλαμο. Ένας επιπλέον κόλπος υφίσταται, λειτουργώντας ως δεξαμενή του ρευστού σιλικόνης, ώστε 
να επιτυγχάνεται τέτοια κατανομή του ρευστού σιλικόνης στους αντλητικούς θαλάμους που τελικά ο 
όγκος εμβολισμού στη δεξιά πλευρά να είναι μικρότερος. Ουσιαστικά, ποσότητα του ρευστού 
σιλικόνης εγχέεται σε αυτό τον κόλπο εξισορρόπησης και όχι στο δεξιό αντλητικό θάλαμο. Ο όγκος 
αυτής της ποσότητας ρευστού σιλικόνης ρυθμίζεται χειροκίνητα ή αυτόματα ανάλογα με τη σχετική 
πίεση πλήρωσης που χρειάζεται να επιτευχθεί μεταξύ αριστερής και δεξιάς πλευράς. Όλες οι 
επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το αίμα, συμπεριλαμβανομένων και των βαλβίδων τριών 
πετάλων (24 mm εσωτερικής διαμέτρου), είναι κατασκευασμένα από βιοσυμβατό πολυμερές 
πολυαιθερουρεθάνης-PEU, [Dowling et al, 2004]. 
 Η εμφυτεύσιμη μπαταρία ιόντων λιθίου είναι ικανή να παρέχει στην αντλητική μονάδα του 
θώρακα την κατάλληλη ποσότητα ενέργειας για χρονικό διάστημα διάρκειας 20 min. To εμφυτεύσιμο 
σύστημα ελέγχου και οδήγησης: διανέμει την ηλεκτρική ενέργεια στην τεχνητή καρδιά, παρακολουθεί 
και ελέγχει τα εσωτερικά εμφυτεύσιμα στοιχεία και μεταβιβάζει με τηλεμετρία μέσω ραδιοκυμάτων 
τα δεδομένα λειτουργίας του εμφυτεύσιμου συστήματος σε εξωτερικό σύστημα ελέγχου και 
οδήγησης. Αυτή η μεταβίβαση μέσω ραδιοκυμάτων από το εμφυτεύσιμο σύστημα ελέγχου και 
οδήγησης στο εξωτερικό μεταφέρει πληροφορίες όπως, συνεχείς κυματομορφές μεταβολής της πίεσης 
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στο χρόνο, λειτουργικές παραμέτρους του συστήματος, κατάσταση φόρτισης της εμφυτεύσιμης 
μπαταρίας, θερμοκρασία των εμφυτεύσιμων στοιχείων και προειδοποιήσεις κινδύνου. Όλες αυτές οι 
πληροφορίες αποθηκεύονται για να επεξεργασθούν και να αναλυθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Το 
υποδόριο πηνίο μεταφοράς ενέργειας λαμβάνει ισχύ, που έχει εκπεμφθεί εγκάρσια του δέρματος, από 
το επιδερμικό πηνίο μεταφοράς ενέργειας μέσω υψηλής συχνότητας. Το εσωτερικό σύστημα ελέγχου 
και οδήγησης μετατρέπει το παλλόμενο ρεύμα υψηλής συχνότητας σε συνεχές που χρησιμοποιείται, 
τόσο για να λειτουργεί η τεχνητή καρδιά, όσο και να φορτίζεται η εμφυτεύσιμη μπαταρία, [Dowling 
et al, 2004]. 
 Τα συνθετικά κολπικά μοσχεύματα συρράπτονται στα δακτυλιοειδή κολπικά ανοίγματα που 
έχουν δημιουργηθεί από την εκτομή των κοιλίων και συνδέονται με την αντλητική μονάδα του 
θώρακα μέσω υδραυλικών μαστών. Για την αποφυγή της αναδίπλωσης του τοιχώματος του φυσικού 
κόλπου πάνω στο κολπικό μόσχευμα εισροής, που μπορεί να προκαλέσει απόφραξη της ροής προς την 
τεχνητή καρδιά, έχουν ενσωματωθεί δύο καμπύλα διασταυρούμενα πλαστικά στελέχη, [(σχήμα 1-
38(β)]. Τα μοσχεύματα εκροής έχουν διάμετρο 32 mm και πλέκονται από πολυεστερικό νήμα, 
[Dowling et al, 2004]. 
 Τα εξωτερικά στοιχεία της ολικής τεχνητής καρδιάς συνίσταντο από επιδερμικό πηνίο 
μεταφοράς ισχύος, από ηλεκτρονική υπομονάδα οδήγησης και ελέγχου και από τις εξωτερικές 
μπαταρίες, [σχήμα 1-37(α)]. Οι εξωτερικές μπαταρίες είναι ιόντων λιθίου, μπορούν να μεταφέρονται 
σε σακίδιο ή γιλέκο ή ζώνη και κάθε 0.5 kg είναι ικανό να υποστηρίζει το σύστημα για 1 h περίπου. 
Το επιδερμικό πηνίο επικολλάται στο δέρμα με αυτοκόλλητο ύφασμα σε σημείο που να 
ευθυγραμμίζεται με το υποδόριο πηνίο, ώστε να επιτυγχάνεται η μεταφορά ενέργειας. Έχει τη 
δυνατότητα να συνδέεται, είτε με παρακλίνια μονάδα ελέγχου, είτε με φορητή υπομονάδα οδήγησης, 
ελέγχου και παροχής ισχύος όταν ο ασθενής θέλει να μετακινείται. Η φορητή υπομονάδα διανέμει την 
ηλεκτρική ενέργεια από τις εξωτερικές μπαταρίες προς στα πηνία μεταφοράς ενέργειας, ενώ μπορεί 
να εκπέμπει προειδοποιητικά σήματα σε περιπτώσεις μη κατάλληλης ευθυγράμμισης των πηνίων 
μεταφοράς ενέργειας και χαμηλής τάσης των εξωτερικών μπαταριών. Επιπλέον προειδοποιεί με 
γενικό συναγερμό υποδεικνύοντας ενδεχόμενο πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος μέσω 
ραδιοσυχνοτήτων κατά την επανασύνδεση με τη παρακλίνια μονάδα ελέγχου. Η παρακλίνια μονάδα 
ελέγχου χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης, της ανάνηψης και όταν ο ασθενής 
βρίσκεται στην κύρια κατοικία του. Είναι προγραμματισμένη να λειτουργεί σε πληθώρα απαιτήσεων 
ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε ασθενούς, δίνοντας στους γιατρούς τη δυνατότητα ελέγχου 
και παρακολούθησης του εμφυτεύσιμου συστήματος μέσω επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων. Επίσης, 
μπορεί να ρυθμίζεται εξ αποστάσεως μέσω υπολογιστή, αρκεί να συνδεθεί με τηλεφωνική γραμμή. 
Έχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία επιτρέποντας την μικρής διάρκειας αποσύνδεσή της από την 
παροχή ρεύματος χωρίς να αποφορτίζει την εμφυτεύσιμη μπαταρία του ασθενούς, [Dowling et al, 
2004]. 
 
 
1.3.2 Μικροαντλίες χωρίς βαλβίδες (valveless micropumps) 
 
 Σε διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές της βιολογίας, της ιατρικής, στην ψύξη 
μικροηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και στην τεχνολογία του διαστήματος, απαιτείται η άντληση 
και διαχείριση όγκων ρευστού της τάξης του 1 ml και κάτω. Για παράδειγμα, υγρά βιολογικά 
δείγματα χρειάζεται πολλές φορές να μετακινούνται διαμέσου μικροσκοπικών χημικών αναλυτών, 
ενώ μετακίνηση ψυκτικών υγρών απαιτείται διαμέσου μικροσκοπικών εναλλακτών θερμότητας. 
Επίσης η διανομή θεραπευτικών ουσιών στο σώμα αποτελεί από τις βασικές ανάγκες σχεδιασμού 
εμφυτεύσιμων μικροαντλιών. Οι πρώτες μικροαντλίες που αναπτύχθηκαν προοριζόταν για χρήση 
ελέγχου της διανομής ινσουλίνης σε διαβητικούς, διατηρώντας το επιθυμητό επίπεδο σακχάρου στο 
αίμα χωρίς τη συχνή χρήση ενέσεων, [Smits,1990]. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
εισαγωγή κατάλληλων βιοτεχνολογικών μακρομορίων, τόσο σε καρκινικούς ιστούς, [Coll et al, 1999], 
όσο και στη ροή του αίματος, [Dash & Cudworth, 1998]. Από τις εμφυτεύσιμες μικροαντλίες δεν 
απαιτείται τόσο η απόδοση υψηλών παροχών, όσο απαιτείται ακρίβεια στην εγχυόμενη ποσότητα. Για 
παράδειγμα η ποσότητα ινσουλίνης που χρειάζεται ένας διαβητικός είναι λιγότερο από 1ml ανά 
ημέρα, όμως αυτή η ελάχιστη ποσότητα πρέπει να κατανεμηθεί κατάλληλα μέσα στο χρόνο μίας 
ημέρας. 
 Τυπική μορφή μικροαντλίας χωρίς βαλβίδες απεικονίζεται στο σχήμα 1-39. Πρόκειται 
ουσιαστικά για πολύ μικρής κλίμακας διάταξη, η οποία απαρτίζεται από δύο ακροφύσια (διαχύτες), 
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ενώ ανάμεσά τους παρεμβάλλεται αντλητικός θάλαμος με εύκαμπτη παλλόμενη μεμβράνη 
(πιεζοηλεκτρικό διάφραγμα). Η αντλητική ικανότητα της μικροαντλίας οφείλεται στη διαφορετική 
αντίσταση που παρουσιάζεται στην είσοδο και την έξοδο της, λόγω των διαφορετικών ροϊκών 
φαινομένων που λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα εκατέρωθεν του αντλητικού θαλάμου. Δηλαδή, κατά 
την πάλμωση της μεμβράνης σε μία ημιπερίοδο το ένα ακροφύσιο λειτουργεί ως αποκλίνον, ενώ για 
το ίδιο χρονικό διάστημα το άλλο λειτουργεί ως συγκλίνον. Αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη διαφορετικών 
υδραυλικών αντιστάσεων που διαμορφώνουν διαφορά πίεσης στα άκρα της μικροαντλίας, η οποία 
κατευθύνει το ρευστό από τη μία πλευρά στην άλλη. 
 

 
 
Σχήμα 1-39. Αρχή λειτουργίας (συγκλίνοντος-αποκλίνοντος ακροφυσίου) μικροαντλίας ενός θαλάμου 
μεμβράνης. (α) Κατάσταση τροφοδοσίας θαλάμου με αύξηση του εσωτερικού όγκου (|Qi|>|Qo|). (β) Κατάσταση 
άντλησης με μείωση του εσωτερικού όγκου (|Qi|<|Qo|). Διακρίνονται: (1) εύκαμπτη μεμβράνη, (2) είσοδος 
ρευστού, (3) έξοδος ρευστού, (4) δράση ακροφυσίου ως αποκλίνον, (5) δράση ακροφυσίου ως συγκλίνον, (6) 
μείωση όγκου θαλάμου, (7) αύξηση όγκου θαλάμου, [Olsson et al, 1999]. 
 

Συνήθως, τα συγκεκριμένα ακροφύσια γι’ αυτές τις μικροαντλίες σχεδιάζονται με μικρή 
γωνία ανοίγματος περί των 5ο, [Stemme & Stemme, 1993]. Αυτό γίνεται για να αποφεύγεται 
αποκόλληση της ροής λόγω της ανάστροφης κλίσης της πίεσης, η οποία επιφέρει αυξημένες απώλειες 
μηχανικής ενέργειας. Συνεπώς, οι απώλειες στο αποκλίνον ακροφύσιο ελαχιστοποιούνται, [Olsson et 
al, 1999] και οι απώλειες στο συγκλίνον είναι μεγαλύτερες για κοινή μικρή γωνία ανοίγματος, [Yang 
et al, 2004]. Όταν διογκώνεται η μεμβράνη δημιουργείται υποπίεση στον αντλητικό θάλαμο, ο οποίος 
αυξάνει τον όγκο του με εισροή ρευστού. Η εισροή αυτή του ρευστού είναι μεγαλύτερη από την 
πλευρά της εισόδου αφού οι απώλειες του διαχύτη εκεί είναι μικρότερες, [Gerlach & Wurmus, 1995], 
ενώ μικρότερη ποσότητα εισέρχεται από την πλευρά της εξόδου λόγω μεγαλύτερων αντιστάσεων που 
συναντά η ροή λόγω ύπαρξης του συγκλίνοντος ακροφυσίου. Κατά τη συρρίκνωση της μεμβράνης 
αυξάνεται η πίεση στον αντλητικό θάλαμο, ο οποίος μειώνει τον όγκο του με εκροή ρευστού. 
Αντίστοιχα, η εκροή αυτή του ρευστού είναι μεγαλύτερη από την πλευρά της εξόδου, [Olsson et al, 
1999], διότι, εξαιτίας της κατεύθυνσής του, η έξοδος λειτουργεί ως αποκλίνον ακροφύσιο με τις 
μικρότερες απώλειες, (σχήμα 1-39). Το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται είναι η μη μηδενική μέση 
χρονικά παροχή που αποδίδεται από την πλευρά εισόδου προς την πλευρά εξόδου της αντλίας σε κάθε 
κύκλο διέγερσης και οφείλεται αποκλειστικά, τόσο στη γεωμετρία, όσο και στη διεύθυνση 
τοποθέτησης των ακροφυσίων της μικροαντλίας. Στο σχήμα 1-40(α) απεικονίζεται παραλλαγή της 
μικροαντλίας ενός θαλάμου μεμβράνης με αντιπαράλληλα ακροφύσια, για την οποία ισχύουν οι ίδιες 
αρχές με προηγουμένως. 

Οι μικροαντλίες ακροφυσίων χωρίς βαλβίδες προσδίδουν παλλόμενη περιοδική ροή, όπως 
όλες οι αντλίες θετικής μετατόπισης. Για τη μείωση της πάλμωσης αυτής, ώστε να επιτυγχάνεται πιο 
σταθερή ροή στο χρόνο οι μικροαντλίες συνήθως αποτελούνται από δύο παράλληλους θαλάμους, των 
οποίων τα διαφράγματα λειτουργούν με διαφορά φάσης 180ο, [σχήμα 1-40(β)]. Έχει αποδειχθεί 
πειραματικά ότι η διάταξη αυτή μειώνει σημαντικά τη πάλμωση της ροής και αυξάνει την απόδοση 
της μικροαντλίας, [Olsson, 1995]. Για τις ίδιες διαστάσεις και την ίδια εφαρμοζόμενη διέγερση σε 
κάθε θάλαμο ο αντλούμενος όγκος ρευστού είναι σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που αντλείται με τη 
μικροαντλία ενός θαλάμου. 
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(α) 
(β) 

 
Σχήμα 1-40. (α) Κατάσταση άντλησης μικροαντλίας ενός θαλάμου μεμβράνης με αντιπαράλληλα ακροφύσια, 
[Pan et al, 2001]. (β) Αρχή λειτουργίας (συγκλίνοντος-αποκλίνοντος ακροφυσίου) μικροαντλίας δύο θαλάμων 
μεμβράνης σε παράλληλη διάταξη. Η διαφορά φάσης της διέγερσης κάθε μεμβράνης του αντίστοιχου θαλάμου 
είναι 180ο, [Olsson et al, 1999]. Διακρίνονται: (1) εύκαμπτη μεμβράνη, (2) είσοδος ρευστού, (3) έξοδος 
ρευστού, (4) δράση ακροφυσίου ως αποκλίνον, (5) δράση ακροφυσίου ως συγκλίνον, (6) μείωση όγκου 
θαλάμου, (7) αύξηση όγκου θαλάμου. 
 
 Εκτός των μικροαντλιών θαλάμων με ακροφύσια έχουν αναπτυχθεί και αντίστοιχες που 
βασίζονται στην ασύμμετρη διέγερση ενός λεπτότοιχου εύκαμπτου αγωγού μικρής διαμέτρου (από 
250 μm έως 2 mm), ο οποίος διεγείρεται ηλεκτρομαγνητικά. Μέσω σωρευτικών επιδράσεων των 
κυμάτων διάδοσης και ανάκλασης που ξεκινούν από την ασύμμετρη διέγερση αναπτύσσεται διαφορά 
πίεσης, η οποία προκαλεί κατευθυνόμενη ροή. Η ροή αυτή μπορεί να κατευθύνεται ανάλογα με τη 
συχνότητα και το πλάτος διέγερσης. Η τάξη μεγέθους των παροχών που αναπτύσσονται κυμαίνονται 
από 17 μl/min στον αγωγό διαμέτρου 250 μm, μέχρι 191 μl/min στον αντίστοιχο διαμέτρου 2 mm, 
[Rinderknecht et al, 2005]. 
 
 
1.3.3 Περισταλτικές αντλίες (peristaltic pumps) 
 

Οι περισταλτικές αντλίες είναι αντλίες μικρής παροχής και ύψους, που λειτουργούν με την 
αρχή της περισταλτικής κίνησης του τοιχώματος ενός ανατάξιμου ελαστικού σωλήνα. Η περισταλτική 
κίνηση επιτυγχάνεται με την επιβολή κάποιας μεταβαλλόμενης πίεσης εξωτερικά στον ανατάξιμο 
ελαστικό σωλήνα, η οποία μεταβάλλει τη διατομή και την εσωτερική πίεση του σωλήνα με 
αποτέλεσμα την προώθηση του ρευστού που περιέχεται μέσα σε αυτόν. Πρόκειται ουσιαστικά για «μη 
διαβρεχόμενου» τύπου αντλίες όπου το ρευστό που αντλείται δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το 
μηχανικό μέρος της αντλίας. Αυτές οι αντλίες χρησιμοποιούνται ευρέως στον τομέα της ιατρικής 
κυρίως για άντληση, κυκλοφορία και δοσιμετρική χορήγηση βιολογικών ρευστών και φαρμάκων. 
Συνηθισμένη εφαρμογή είναι η άντληση του αίματος στις περιπτώσεις τεχνητού νεφρού και στις 
εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς όπου η εξωσωματική κυκλοφορία του αίματος είναι απαραίτητη. Άλλες 
εφαρμογές αφορούν την άντληση της τροφής για παρεντερική σίτιση και τη δοσιμετρική χορήγηση 
υγρών φαρμάκων σε περιπτώσεις αναισθησίας και ελέγχου του πόνου ενός ασθενή με βαριά 
νοσήματα. Επίσης χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές και τεχνολογικές εφαρμογές όπως για άντληση 
ευαίσθητων ή χημικά ενεργών ουσιών που δεν πρέπει να έλθουν σε άμεση επαφή με τον αντλητικό 
μηχανισμό, [Τσαγγάρης, 2004]. 
 
 
1.3.3.1 Περισταλτικές αντλίες στρεφόμενων έκκεντρων (roller pumps) 
 

Mε την πάροδο των χρόνων έχουν εξελιχθεί πολλές περισταλτικές αντλίες «μη 
διαβρεχόμενου» τύπου για έγχυση ιατρικών διαλυμάτων σε ασθενείς. Όμως, οι δυο επικρατέστερες 
κατηγορίες περισταλτικών αντλιών είναι οι στρεφόμενων έκκεντρων και οι γραμμικές. 
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Οι περισταλτικές αντλίες στρεφόμενων έκκεντρων αποτελούνται από συνεχόμενο μήκος 
εύκαμπτης σωλήνωσης που ανήκει σε κυκλικό κανάλι ενός στέρεου προστατευτικού καλύμματος. 
Ένας μηχανικά κινούμενος στροφέας, που περιέχει πολλαπλούς κυλίνδρους (έκκεντρα-συνήθως δύο), 
συμπιέζει και απελευθερώνει εναλλακτικά την σωλήνωση επιδρώντας στην προώθηση ενός 
δεδομένου όγκου ρευστού που καθορίζεται, από την εσωτερική διάμετρο της σωλήνωσης, το κενό 
μεταξύ των κυλίνδρων και την ταχύτητα του στροφέα, (σχήμα 1-41). Το άμεσο αποτέλεσμα αυτής της 
ενέργειας είναι ότι το ρευστό έρχεται σε επαφή μόνο με την εσωτερική επιφάνεια της σωλήνωσης, 
οπότε δεν μολύνεται από το μηχανισμό της αντλίας. Αυτοί οι τύποι αντλιών απαντώνται συνήθως στις 
ιατρικές εφαρμογές όσο αφορά στη διανομή τροφής και φαρμάκων σε ασθενείς, στην εξωσωματική 
κυκλοφορία του αίματος και κατά τη διάρκεια εγχείρησης ανοιχτής καρδιάς. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1-41. Ελατηριωτή κεφαλή αντλίας 
στρεφόμενων κυλίνδρων. Διακρίνονται: (1) κύριο 
στρεφόμενο έκκεντρο, (2) δευτερεύων στρεφόμενο 
έκκεντρο, (3) οδηγός εύκαμπτου σωλήνα, (4) 
κοχλίας συγκράτησης στρεφόμενης κεφαλής, (5) 
μανιβέλα στροφάλου, (6) σφικτήρας για τη 
συγκράτηση του εύκαμπτου σωλήνα, (7) κοχλίας 
στροφής της κεφαλής, (8) πρόσβαση στους κοχλίες 
ρύθμισης έμφραξης, (9) κοχλίας ρύθμισης έμφραξης, 
[Watson Marlow 501R - user manual, 1982]. 

 
Με σκοπό τη σωστή λειτουργία, η σωλήνωση περισταλτικής αντλίας στρεφόμενων έκκεντρων 

πρέπει να συμπιέζεται πλήρως για να εξασφαλίζει επαρκές κενό πίεσης στην πλευρά εισόδου. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη τάσεων λόγω κάμψης των τοιχωμάτων της σωλήνωσης που 
διπλώνονται, με την εσωτερική επιφάνεια του τοιχώματος να βρίσκεται σε συμπίεση και την 
εξωτερική επιφάνεια να βρίσκεται σε εφελκυσμό. Αυτές οι τάσεις κατά μήκος του τοιχώματος της 
σωλήνωσης μπορούν τελικά να οδηγήσουν σε αστοχία του σωλήνα, η οποία εξαρτάται από τη 
γεωμετρία του σωλήνα, το βαθμό της συμπίεσης ή της έμφραξης του σωλήνα, την ταχύτητα του 
στροφέα και τα χαρακτηριστικά των υλικών. Έτσι, μετά από την πάροδο λειτουργίας κάποιου 
χρονικού διαστήματος, εμφανίζεται μόνιμη πλαστική παραμόρφωση στη διατομή του σωλήνα, με 
αποτέλεσμα το μετασχηματισμό της αρχικά κυκλικής διατομής σε ελλειπτική, γεγονός το οποίο 
επιδρά στο ρυθμό έγχυσης του ρευστού. Επίσης οι περισταλτικές αντλίες στρεφόμενων έκκεντρων 
έχουν σχετικά μικρή απόδοση εκτός του ότι επιβάλλουν εντατικό πεδίο υψηλών διατμητικών και 
εφελκυστικών τάσεων στο σύστημα σωλήνωσης. 
 
 
1.3.3.2 Γραμμικές περισταλτικές αντλίες (linear peristaltic pumps) 
 

Οι γραμμικές περισταλτικές αντλίες φέρουν ελαστικό σωλήνα, συνήθως από σιλικόνη, ο 
οποίος πιέζεται εξωτερικά κατά κυματοειδή τρόπο από έμβολα, οπότε επιτυγχάνεται η προώθηση του 
ρευστού στο εσωτερικό του [σχήμα 1-42(α)]. Ο μηχανισμός αποτελείται κυρίως από συγκεκριμένο 
αριθμό έκκεντρων (καμών) προσαρμοσμένων με συναρμογές σύσφιξης σ’ έναν άξονα. Το όλο 
σύστημα τότε δε διαφέρει από έναν εκκεντροφόρο άξονα, [σχήμα 1-42(β)], σαν κι αυτόν που 
χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα για το άνοιγμα και κλείσιμο των βαλβίδων του κινητήρα. Κάθε 
έκκεντρο εφάπτεται με τον αντίστοιχο ακόλουθο μέσω ενός μικροσκοπικού ένσφαιρου τριβέα που 
φέρνει ο ακόλουθος. Οι ακόλουθοι (έμβολα) βρίσκονται τοποθετημένοι διαδοχικά σε αύλακα με 
χαλαρή συναρμογή μεταξύ τους ώστε να μπορούν να κινούνται. Όλοι οι ακόλουθοι συμμετέχουν στην 
πραγματοποίηση της περισταλτικής κίνησης, εκτός από τον τελευταίο που υπάρχει για να συνεχίζει 
την έγχυση του ρευστού με εμβολισμό ενός τμήματος του σωλήνα, όταν ο αμέσως προηγούμενος 
κλείνει εντελώς το σωλήνα και το τμήμα του σωλήνα που διεγείρεται γεμίζει με νέο εισερχόμενο 
ρευστό, [σχήμα 1-42(α)]. 
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Κατεύθυνση ροής  → 

 
Κατεύθυνση ροής  → 

 
Κατεύθυνση ροής  → 

 
Κατεύθυνση ροής  → 

 
(α) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(β) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 1-42. (α) Κυματοειδή κίνηση εμβόλων (ακολούθων) 
για πρόκληση περισταλτικής ροής στον ελαστικό σωλήνα. 
(β) Εκκεντροφόρος άξονας με ένσφαιρους τριβείς και 
γρανάζι στο άκρο του για τη μετάδοση της κίνησης από τον 
κινητήρα, [micrel Rythmic™ - service manual, 1999]. 

 
Με τον παραπάνω τρόπο, η ροή υφίσταται και όταν ο σωλήνας είναι κλειστός στο δεξιό του 

άκρο από το προτελευταίο έμβολο, περιμένοντας να γεμίσει για την εκτέλεση του επόμενου κύκλου. 
Έτσι πετυχαίνεται γραμμικοποίηση της ροής, ιδιαίτερα χρήσιμη στους χαμηλούς ρυθμούς έγχυσης. 
Όπως αναφέρθηκε, η περισταλτική ροή επιτυγχάνεται με προοδευτική κίνηση των ακολούθων, 
προωθώντας ρευστό προς τα δεξιά στην έξοδο του ελαστικού αγωγού, όπως φαίνεται στο σχήμα 1-
42(α). Συγκεκριμένα, δημιουργείται ένα στόμιο εισόδου στον ελαστικό αγωγό όταν ο πρώτος 
αριστερά ακόλουθος είναι ανοιχτός, ενώ τότε ο προτελευταίος δεξιά είναι κλειστός. Στη συνέχεια 
κλείνει ο πρώτος αριστερά με τον προτελευταίο να παραμένει συνεχώς κλειστός. Τελικώς, ανοίγει ο 
προτελευταίος ακόλουθος και όλοι μαζί προωθούν το ρευστό προς την έξοδο, [micrel Rythmic™ - 
service manual, 1999]. 

Ο λόγος χρησιμοποίησης του μικροσκοπικού ένσφαιρου τριβέα μεταξύ έκκεντρου και 
ακόλουθου είναι για τη μείωση της φθοράς και για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ενώ 
παράλληλα επιτυγχάνεται ακρίβεια πάνω από 97% για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής της αντλίας. Πιο 
σημαντικό στοιχείο στην ακρίβεια της αντλίας αποτελεί το ακριβές σχήμα που πρέπει να έχει το 
έκκεντρο, [Tsoukalis, 1993]. Ένσφαιροι τριβείς χρησιμοποιούνται επίσης και στα δύο άκρα του 
εκκεντροφόρου άξονα, ενώ σ’ αυτόν προσαρμόζεται οδοντωτός τροχός μέσω του οποίου μεταδίδεται 
η κίνηση στον άξονα από κινητήρα , [σχήμα 1-42(β)]. 

Ο έλεγχος περιστροφής του εκκεντροφόρου άξονα γίνεται με οπτικούς αισθητήρες οι οποίοι 
μετρούν το φως που διέρχεται από τις οβάλ οπές που έχει ο οδοντωτός τροχός στο άκρο του άξονα. 
Το σήμα της μέτρησης αυτής διαβιβάζεται σε CPU μονάδα που ελέγχει τη περιστροφή του κινητήρα 

 49



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

(ταχύτητα και διεύθυνση) με ηλεκτρονικό τρόπο. Αξιοσημείωτο σύστημα αποτελεί και η ύπαρξη ενός 
αισθητήρα πίεσης που εφάπτεται με το σωλήνα σιλικόνης μετρώντας την πίεση του ρευστού ανά πάσα 
στιγμή. Η αντλία λειτουργεί σε συγκεκριμένη πίεση και η διακύμανση αυτής πέραν κάποιων ορίων 
μπορεί να σημαίνει κακή τοποθέτηση της βελόνας στον ασθενή, που σχεδόν πάντα προκαλεί κάποιο 
φράξιμο με συνέπεια την αύξηση της πίεσης. Μεταβολή στην πίεση εκτός των φυσιολογικών ορίων 
οδηγεί σε ένδειξη προειδοποίησης κινδύνου (alarm) στην αντλία, [Tsoukalis, 1998]. 

Παρά το γεγονός ότι εν γένει οι γραμμικές περισταλτικές αντλίες υπερέχουν έναντι των 
περισταλτικών αντλιών στρεφόμενων έκκεντρων, έχουν και μειονεκτήματα όπως το αξιοσημείωτο 
κόστος λόγω πολυπλοκότητας του μηχανισμού που απαιτείται για να συγχρονίζονται σωστά τα 
έμβολα (δάχτυλα - ακόλουθοι) της άντλησης. Επειδή τα έμβολα της άντλησης μετακινούνται, ώστε να 
κλείνουν τα διαδοχικά γειτονικά τμήματα της σωλήνωσης, οι δυνάμεις σύνθλιψης που επιβάλλονται 
στη σωλήνωση και στα ρευστά είναι συγκρίσιμες με εκείνες που εμφανίζονται στις περισταλτικές 
αντλίες στρεφόμενων έκκεντρων. Όμως, υπάρχει λιγότερη φθορά στις γραμμικές περισταλτικές 
αντλίες από ότι στις στρεφόμενων έκκεντρων, γιατί στις γραμμικές οι δυνάμεις έμφραξης 
περιορίζονται στην περιοχή κάτω από κάθε έμβολο, ενώ στις στρεφόμενων έκκεντρων εφαρμόζονται 
καθ’ όλο το μήκος της σωλήνωσης. Παρόλα αυτά, ακόμα και στη γραμμική περισταλτική αντλία ο 
σωλήνας υφίσταται σε κάποιο βαθμό κάποια πλαστική παραμόρφωση. Συνεπώς, η αρχική διατομή 
του σωλήνα που προωθεί το ρευστό εκπίπτει και ο σωλήνας αποκτά προοδευτικά περισσότερο οβάλ 
σχήμα, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ογκομετρική παροχή του ρευστού που διανέμεται σε κάθε 
κύκλο άντλησης. 

Επιπλέον, με σκοπό να εξομαλυνθεί η μεταβολή της παροχής από τον έναν κύκλο στον 
επόμενο, όπως αναφέρθηκε ήδη, μερικές γραμμικές περισταλτικές αντλίες εφαρμόζουν την αρχή 
γνωστή ως “wrap cycle” ή διορθωτικού εμβόλου. Οι περισσότερες γραμμικές περισταλτικές αντλίες 
χρησιμοποιούν πολλά έμβολα για να μικρύνουν τον χρόνο λειτουργίας του διορθωτικού εμβόλου. 
Όμως, προσπαθώντας να διατηρηθεί η κατάλληλη ευθυγράμμιση και η σχετική κίνηση μεταξύ των 
πολλών εμβόλων, επιδεινώνεται η αξιοπιστία της λειτουργίας της συσκευής και αυξάνεται το 
κατασκευαστικό κόστος, [Tsoukalis, 1999]. 

Ένα άλλο μειονέκτημα μπορεί να είναι αυτό της οπισθορροής (back-flow), σύμφωνα με το 
οποίο τμήμα από το εγχυόμενο ρευστό κατευθύνεται αντίθετα από την ταχύτητα διάδοσης του 
περισταλτικού κύματος όταν η πίεση εξόδου (κατάθλιψης) είναι υψηλότερη από την εσωτερική πίεση 
στο ρευστό της περισταλτικής αντλίας. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις δοσιμετρικής χορήγησης υγρών 
φαρμάκων σε ασθενείς, η οπισθορροή προκαλεί την ανάμειξη του εγχυόμενου ρευστού με το αίμα του 
ασθενούς όταν η πίεση του αίματος είναι μεγαλύτερη από την εσωτερική πίεση του ρευστού της 
περισταλτικής αντλίας. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θρόμβωση του αίματος. 

Επιπλέον, η παρουσία αέρα στο σύστημα κατά τη μετάγγιση του ρευστού φαρμάκου στη 
γραμμή του ασθενούς, όταν η περισταλτική αντλία εργάζεται συνεχώς χωρίς η ροή του ρευστού να 
σταματά, αποτελεί επίσης μειονέκτημα. Σε αυτή την περίπτωση είναι μόνιμα συνδεδεμένα σε σειρά με 
την γραμμή του ασθενούς φίλτρο εξάλειψης αέρα και βαλβίδα αντεπιστροφής, [Tsoukalis, 1999]. 
 
 
1.3.4 Σωλήνας σιλικόνης 
 

Τα επιθυμητά αποτελέσματα των περισταλτικών αντλιών δεν επιτυγχάνονται μόνο με τον 
κατάλληλο σχεδιασμό του μηχανισμού άντλησης, αλλά σημαντικό ρόλο παίζει και η επιλογή του 
σωλήνα που μεταφέρει το ρευστό. Το υλικό κατασκευής του σωλήνα, το οποίο χρησιμοποιείται 
ευρύτατα στις περισταλτικές αντλίες και έχει γίνει το σημείο αναφοράς σε ιατρικές εφαρμογές τις 
τελευταίες δεκαετίες είναι, όπως αναφέρεται παραπάνω, η σιλικόνη. Η ουσιαστική ύπαρξη της 
αντλητικής ικανότητας των περισταλτικών αντλιών οφείλεται στις ιδιότητες του σωλήνα σιλικόνης, οι 
οποίες αναπτύσσονται αναλυτικά παρακάτω. 
 
 
1.3.4.1 Ιδιότητες και εφαρμογές του σωλήνα σιλικόνης 
 

Η συνεχής εξέλιξη των καινούργιων ιατρικών συσκευών που σχεδιάσθηκαν για να 
ικανοποιούν τις αυξημένες ανάγκες του ηλικιωμένου πληθυσμού έχει αυξήσει τις απαιτήσεις για 
αξιόπιστα ελαστομερή υλικά. Αρκετές συσκευές έχουν σχεδιαστεί σήμερα όχι μόνο για νοσοκομειακή 
χρήση και μακροχρόνιες θεραπείες, αλλά και για οικιακή χρήση ή και ως φορητές. Η κατάλληλη 
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χρήση των ιατρικών συσκευών σε συνδυασμό με το ανθρώπινο περιβάλλον έχει γίνει ιδιαίτερα 
σημαντική. Από τη δεκαετία του 1960, το ελαστικό από σιλικόνη είχε διαδεδομένη χρήση στην 
ιατρική, στην αεροδιαστημική, στον κατασκευαστικό τομέα και στις βιομηχανικές εφαρμογές. Οι 
διακριτικές ιδιότητες των ελαστομερών από σιλικόνη, όπως καθαρότητα, διαύγεια και αντοχή, 
συνδυασμένες με την εύκολη επεξεργασιμότητα έχουν επιφέρει τη χρήση τους σε ευρύ πεδίο 
εφαρμογών. Τέτοιες εφαρμογές σχετίζονται με την παραγωγή σωλήνων ιατρικής χρήσης όπως: για 
διανομή διαφόρων ρευστών και φαρμάκων, για παρεντερική διατροφή και για χρήση σε: 
περισταλτικές αντλίες, αποχέτευση τραυμάτων και αναισθητικά/αναπνευστικά κυκλώματα. Πέραν 
των σωλήνων, από το υλικό της σιλικόνης κατασκευάζονται καθετήρες, διαφράγματα μεμβρανών σε 
ιστούς, ηλεκτροχειρουργικά εργαλεία, ακουστικά βοηθήματα, βαλβίδες, θάλαμοι δοκιμών κ.ά. 
 Τα ελαστικά από σιλικόνη είναι συνθετικά πολυμερή με ασυνήθιστη μοριακή δομή, η οποία 
αποτελείται από γιγαντιαία αλυσίδα από εναλλασσόμενα άτομα πυριτίου και οξυγόνου. Η ισχυρή 
χημική δομή πυριτίου-οξυγόνου της σιλικόνης δίνει στο ελαστομερές τις μοναδικές του ιδιότητες, 
όπως τη βιοσυμβατότητα, την υψηλή θερμοκρασιακή και χημική αντίσταση, τις καλές μηχανικές και 
ηλεκτρικές ιδιότητες, τη φυσική διαύγεια και την ημιδιαφάνεια, [Heide,1999]. 

Σε εκτεταμένες δοκιμές τα ελαστικά σιλικόνης επέδειξαν άριστη συμβατότητα με τους 
ανθρώπινους ιστούς και τα ρευστά του σώματος, ενώ κατά την εμφύτευση παρουσίασαν εξαιρετικά 
χαμηλή αντίδραση με τους ιστούς έναντι άλλων ελαστομερών. Συνήθως διαμορφώνονται ώστε να 
συμμορφώνονται με τις οδηγίες των FDA (Food and Drug Administration’s), ISO και της τριμερούς 
βιοσυμβατότητας (Tripartite Biocompatibility Guidance) για ιατρικά προϊόντα. Σύμφωνα με την 
τελευταία οι εφαρμογές των θεμελιωδών αρχών για την αποτίμηση της τοξικότητας των ιατρικών 
συσκευών βασίζονται στις παρακάτω παραμέτρους ανάλογα και με την ιατρική συσκευή, όπως: α) η 
φύση της επαφής της συσκευής με το σώμα (π.χ.: εξωτερική ή εσωτερική ή εξωτερικώς 
επικοινωνούσα), β) ο χρόνος της επαφής (π.χ.: μεταβατικός, μικρής ή μεγάλης διάρκειας), γ) το είδος 
των υλικών της συσκευής (π.χ.: πολυμερή). 

Οι σιλικόνες είναι άοσμες και άγευστες, δεν ευνοούν την ανάπτυξη των βακτηριδίων και δεν 
επιμολύνουν ή οξειδώνουν άλλα υλικά. Επίσης έχουν την ικανότητα να αντέχουν σε ευρύτερο πεδίο 
ακραίων θερμοκρασιών, συγκρινόμενα με όλα σχεδόν τα άλλα ελαστομερή, διατηρώντας 
σταθερότητα μεταξύ θερμοκρασιακών μεταβολών από -59 οC μέχρι 260 οC. Μπορούν να 
αποστειρώνονται μέσω του αερίου EtO (Ethylene Oxide), ακτινοβολίας γάμα (γ) ή δέσμης 
ηλεκτρονίων (E-beam), με υπέρθερμους ατμούς άνω του σημείου βρασμού (autoclaving) και ποικίλες 
άλλες μεθόδους. Οι σιλικόνες δε διαλύονται στο νερό και παρουσιάζουν αντοχή σε πολλά χημικά 
συμπεριλαμβανομένων κάποιων οξέων, οξειδωτικών χημικών, αμμωνίας και ισοπροπυλικής 
αλκοόλης. Αντίθετα τα συμπυκνωμένα οξέα, τα αλκάλια και οι εν γένει διαλύτες δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με τις σιλικόνες. Τα ελαστικά από σιλικόνη παρουσιάζουν υψηλή αντοχή σε 
διάτμηση (έως 250 ppi) και εφελκυσμό (έως 1500 psi), μεγάλη διάταση (έως 1250 %) και ευκαμψία, 
καλή απόκριση σε χαμηλή συμπίεση και εύρος σκληρότητας από 5 έως 80 Shore A. Ακόμη οι 
σιλικόνες εξέχουν σε μονωτικές ιδιότητες έναντι του ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με άλλα 
συγκρινόμενα μονωτικά υλικά, καθώς και στην πολλαπλή χρησιμότητά τους σε ηλεκτρικές ιδιότητες. 
Επιπλέον είναι μη αγώγιμες διατηρώντας τη διηλεκτρική τους αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες σε 
σχέση με εκείνες που συμβατικά μονωτικά υλικά μπορούν να λειτουργήσουν, [Heide,1999]. 

Υπάρχουν πολυάριθμοι τύποι σιλικόνης, όπως υγρής μορφής, καθώς και σκληρυμένες με 
πλατίνα και υπεροξείδιο υψηλής συνοχής. Οι τύποι αυτοί έχουν δοκιμασθεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της USP Class VI μεθόδου. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή εφαρμόζονται, τόσο οι οδηγίες 
της τριμερούς βιοσυμβατότητας (ενδομυϊκή εμφύτευση, υποδόρια και ενδοφλέβια ένεση), όσο και 
αυτές που ισχύουν κατά ISO 10993, όπου για διάρκεια επαφής 29 ημερών κατά μέγιστο, τα προϊόντα 
δοκιμάζονται εκτός από την τριμερή βιοσυμβατότητα και σε αιμόλυση με αίμα κουνελιού, σε δοκιμή 
μεγιστοποίησης κατά Kligman (μέθοδος για ταξινόμηση και αποτίμηση ευαισθησίας σε αλλεργιογόνα 
επαφής σε ανθρώπους), σε δοκιμή κατά Ames (μέθοδος για τον προσδιορισμό του βαθμού 
μετάλλαξης ενός παράγοντα), σε L929 MEM (mammalian cell culture media) Elution (κυτταροτοξική 
δοκιμή χρησιμοποιώντας καλλιέργεια θηλαστικών κυττάρων-ΜΕΜ) και σε διάχυση Agar (καθορίζει 
την ευπάθεια ή αντοχή ενός γένους βακτηρίων σε αντιβακτηριακό μέσο). 

Οι σωλήνες σιλικόνης μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διάφορα συστήματα σχεδιασμού ενός 
ή περισσοτέρων καναλιών και σε εφαρμογές δομών με ανάπτυξη υψηλών πιέσεων. Η ευστάθεια της 
σιλικόνης σε υψηλές θερμοκρασίες την καθιστά κατάλληλη για εφαρμογές που απαιτούν 
επαναλαμβανόμενη επίτευξη αποστείρωσης, όπου άλλα ελαστομερή έχουν περιορισμούς. 
Επιπρόσθετα, οι ιδιότητες καλής απόκρισης σε χαμηλή συμπίεση και υψηλής αναταξιμότητας έχουν 
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συντελέσει, ώστε η σιλικόνη να κυριαρχεί σε εφαρμογές με περισταλτικές αντλίες υψηλής 
δυναμικότητας. Η ανυπαρξία αλλεργικών συστατικών σε συνδυασμό με την απουσία άλλων 
πλαστικών δομών, έχουν συντελέσει στη διεύρυνση της χρήσης των ελαστομερών από σιλικόνη σε 
περιοχές που παραδοσιακά επικρατούσαν φθηνότερα υλικά όπως το PVC και το latex. Παρακάτω 
παρουσιάζονται οι μηχανισμοί σκλήρυνσης των ελαστομερών από σιλικόνη, τόσο με τη μέθοδο 
υπεροξειδίου, όσο και με της πλατίνας. Η τελευταία προσφέρει το βέλτιστο συνδυασμό φυσικών 
χαρακτηριστικών και βιοσυμβατότητας. 
 
 
1.3.4.2 Χημική δομή του σωλήνα σιλικόνης 
 

Τα μέσα σκλήρυνσης οργανικού υπεροξειδίου χρησιμοποιήθηκαν μέσω κλιβάνων 
βουλκανισμού καυτού αέρα (HAV-Hot Air Vulcanizing) για να βουλκανίζουν σωλήνες σιλικόνης 
πρώτης γενιάς. Αυτοί οι κλίβανοι μπορεί να είναι είτε οριζόντιες μονάδες πολλαπλών βαθμίδων, που 
χρησιμοποιούν ταινίες μεταφοράς, όπου φέρουν τον εξωθούμενο σωλήνα διαμέσου θερμαινόμενης 
σήραγγας, είτε κατακόρυφες μονάδες που δεν απαιτούν υποστηρικτικές ταινίες μεταφοράς και 
επομένως έχουν το πλεονέκτημα να μη χαράσσουν το μη σκληρυμένο υλικό της σιλικόνης. 
 Η αντίδραση σκλήρυνσης είναι μονόδρομη και πρόκειται για τη θερμική αποσύνθεση του 
υπεροξειδίου, σχηματίζοντας ελεύθερες ρίζες οι οποίες στη συνέχεια αφαιρούν άτομα υδρογόνου που 
υπάρχουν στα εξέχοντα μεθύλια της σιλικόνης ή/και σε ομάδες βινυλίου. Οι ρίζες που σχηματίζονται 
από την αφαίρεση του ατόμου υδρογόνου από τα εξέχοντα μεθύλια της σιλικόνης και τα βινύλια 
συνδυάζονται κατόπιν, σχηματίζοντας διασταυρώσεις (crosslinkings) μεταξύ των αλυσίδων 
πολυμερών πυριτίου που συμμετέχουν. Αν και πολλά οργανικά υπεροξείδια θα βουλκάνιζαν το 
ελαστικό σιλικόνης, μόνο το υπεροξείδιο του 2,4 διχλωροβενζολίου προσφέρει συμπαγή επιφανειακή 
σκλήρυνση χωρίς εγκοπές ή πορώδες και χαρακτηριστικό άρωμα κατά τη σκλήρυνση. Αυτό το ειδικό 
υπεροξείδιο έχει μία ώρα χρόνο ημίσειας ζωής στους 73οC και γι’ αυτό είναι εξαιρετικά αποδοτικό 
στο σχηματισμό διασταυρώσεων (crosslinkings) στις τυπικές θερμοκρασίες (HAV) από 538 έως 760 
οC, [Lynch, 1978]. 

Η χρήση του υπεροξειδίου του 2,4 διχλωροβενζολίου έχει δυο δυνητικά μειονεκτήματα. Το 
πρώτο είναι περιβαλλοντολογικό επειδή μικρά ποσά πολυχλωρινούχων διφαινυλίων παράγονται ως 
παραπροϊόν της αντίδρασης διασταύρωσης (crosslinking). Το δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι το 
πρωταρχικό προϊόν της αποσύνθεσης, το 2,4 διχλωροβενζοϊκό οξύ, αναδεικνύεται από μόνο του σαν 
λευκή κρυσταλλική πούδρα που τείνει να διαχέεται στην επιφάνεια του σωλήνα, προκαλώντας λευκή 
μεμβράνη (film) γνωστή ως «χνούδι» (bloom). Για την αποφυγή μελλοντικής αχρησίας του ελαστικού 
και για την εκπλήρωση γενικών υγειονομικών απαιτήσεων, επιβάλλεται η εξάλειψη αυτής της λευκής 
μεμβράνης με επαναθέρμανση του σωλήνα σε κλιβάνους μεταγωγής εξαναγκασμένου καυτού αέρα 
για αρκετές ώρες σε υψηλές θερμοκρασίες. Ο ακριβής χρονικός κύκλος αναθέρμανσης είναι 
συνάρτηση των διαστάσεων του σωλήνα, του αριθμού των τυλιγμάτων, της ροής του αέρα κλπ. Οι 
τυπικοί χρονικοί κύκλοι διαρκούν συνήθως από οκτώ μέχρι δώδεκα ώρες σε θερμοκρασίες από 177 
oC έως 232 οC. 

Η σκλήρυνση με πλατίνα του ελαστικού από σιλικόνη προσφέρει εναλλακτική προτεινόμενη 
σκλήρυνση έναντι αυτής με υπεροξείδιο, ειδικά για εφαρμογές στο χώρο της υγείας, όπου απαιτείται 
καθαριότητα και μέγιστη καθαρότητα των υλικών. Η σκλήρυνση με πλατίνα προέρχεται από την 
αντίδραση βουλκανισμού σύμφωνα με την οποία ένα πολύ-λειτουργικό υδρίδιο του πυριτίου 
(διασταυρωτής) παρουσία ενός ειδικού μεταλλικού καταλύτη, όπως η πλατίνα, προσθέτει, διαμέσου 
διπλού δεσμού, την ομάδα του βινυλίου στην πολυμερισμένη αλυσίδα της οργανικής ένωσης του 
πυριτίου. Όταν ο διασταυρωτής περιέχει περισσότερες από μία ενώσεις υδριδίου, τότε μπορεί να 
αντιδράσει με πιο πολλές αλυσίδες και με αυτόν τον τρόπο να σχηματιστούν αντίστοιχα πολλαπλές 
διασταυρώσεις (crosslinkings), [Crowther, 2003]. 

Η αντίδραση διασταύρωσης (crosslinking) προχωρά αρκετά έντονα σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος, οπότε είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί ένας αναστολέας στο σύστημα, ώστε να 
αδρανοποιεί τον καταλύτη από πλατίνα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, προλαμβάνοντας έτσι την 
πρόωρη σκλήρυνση. Καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, ο αναστολέας αποσύρεται επιτρέποντας στον 
καταλύτη να δράσει βοηθητικά στο σχηματισμό διασταύρωσης (crosslinking). Οι τυπικοί αναστολείς 
είναι υλικά τα οποία επιδρούν σχετικά πολύ εύκολα με την πλατίνα από ότι με τις οργανικές ομάδες 
πυριτίου με πολυμερισμένο βινύλιο και μπορούν να είναι υπεροξείδια, υπεροξείδια του υδρογόνου και 
παράγωγα του ακετυλενίου. Αυτοί οι τύποι των υλικών μαζί με μίγματα θείου και αμίνες μπορούν 
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επίσης να δράσουν σαν μόνιμοι αναστολείς καταλυτών, αν δεν ελεγχθούν. Συνεπώς, είναι σημαντικό 
η ανάμιξη για τη σκλήρυνση της σιλικόνης να γίνεται σε καθαρό περιβάλλον και κατά προτίμηση σε 
χώρους που να στερούνται άλλων οργανικών υλικών. 

Συνήθως, τα ελαστομερή σιλικόνης με σκλήρυνση πλατίνας εφοδιάζονται ως δυο συστατικά 
τα οποία αναμιγνύονται πριν την παραγωγή. Η διάρκεια ζωής αυτών των υλικών από τη στιγμή που 
αναμειγνύονται είναι σχετικά μικρή, οπότε αυτά τα υλικά συνήθως εξωθούνται και σκληραίνονται 
εντός μερικών ωρών από τη στιγμή της ανάμιξης πριν χαθεί η επεξεργασιμότητά τους. Οι τελευταίες 
εξελίξεις στην τεχνολογία με καταλύτη πλατίνας, ωστόσο, έχουν εισαγάγει μία καινούργια μέθοδο, 
ενός συστατικού, σκλήρυνσης των ελαστομερών σιλικόνης. Αυτά τα υλικά εφοδιάζονται στους 
κατασκευαστές σε έτοιμη μορφή προς χρήση, στην οποία ο καταλύτης και ο αναστολέας έχουν 
προαναμιχθεί στο μητρικό υλικό του ελαστικού, εξαλείφοντας την ανάγκη για ανάμιξη πριν τη 
παραγωγή. Ο τυπικός χρόνος διάρκειας ζωής αυτών των υλικών είναι τρεις μήνες και προσφέρουν 
στον κατασκευαστή την ευκολία της απευθείας χρήσης και του χαμηλού κόστους που χαρακτηρίζει το 
υλικό ενός συστατικού. 
 
 
1.3.4.3 Οι σωλήνες σιλικόνης στις περισταλτικές αντλίες 
 

Παραδοσιακά, το υψηλής αντοχής σε διάτμηση σκληρυμένο με υπεροξείδιο ελαστικό 
σιλικόνης, έχει γίνει το σημείο αναφοράς για τις εφαρμογές των περισταλτικών αντλιών, 
προσφέροντας μεγάλη διάρκεια ζωής της αντλίας και αυστηρό έλεγχο των διαστασιολογικών ανοχών. 
Η σκληρυμένη με υπεροξείδιο σιλικόνη, ωστόσο, απαιτεί επαναθέρμανση για να απομακρυνθούν τα 
όξινα παραπροϊόντα. Τα περισσότερα διαθέσιμα εμπορικά ελαστομερή σιλικόνης σκληρυμένα με 
πλατίνα, έχουν σχεδιαστεί για να μεγιστοποιούν την αντοχή σε εφελκυσμό και σε διάτμηση, δίνοντας 
λιγότερη έμφαση σε ιδιότητες όπως ελαστική μνήμη, απόκριση σε συμπίεση, αναταξιμότητα και 
υστέρηση. Αφού οι σωλήνες των περισταλτικών αντλιών μπορούν να υποστούν εκατομμύρια κύκλους 
συμπίεσης, αυτά τα τελευταία αναφερόμενα χαρακτηριστικά επιδρούν στην αντοχή του ελαστομερούς 
σε δυναμική καταπόνηση και συνεπώς επηρεάζουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής του σωλήνα (αστοχία 
λόγω κόπωσης). Αρκετά πρόσφατα, νέα κατηγορία ελαστομερών σιλικόνης σκληρυμένης με πλατίνα 
έχει προταθεί που βελτιστοποιεί αυτές τις κρίσιμες ιδιότητες (πίνακας 1-1). 
 

Χαρακτηριστική ιδιότητα Κλασική διεργασία 
σκλήρυνσης με πλατίνα 

Νέα κατηγορία 
σκλήρυνσης με πλατίνα 

Σκληρότητα, Shore A (points) 50 50 
Αντοχή εφελκυσμού (psi) 1300 1100 
Διάταση θραύσης (%) 900 450 
Διάτμηση Β (ppi) 250 100 
Μέτρο ελαστικότητας, 100% (psi) 190 200 
Απόκριση σε συμπίεση, 
22 hrs σε 177 oC (%) 

50 30 

Αναταξιμότητα Bayshore (%) 48 61 
Υστέρηση (%) 53 41 
Ειδικό βάρος 1.15 1.12 
 
Πίνακας 1-1. Χαρακτηριστικές ιδιότητες ελαστομερών σιλικόνης σκληρυμένης με πλατίνα με κλασική 
διεργασία και βελτιωμένη. 
 

Ο παραγόμενος σωλήνας σιλικόνης μέσω χύτευσης με έγχυση τήγματος (LIM-Liquid 
Injection Molding) είναι ελαστομερές δυο συστατικών από σιλικόνη ικανό να σκληρυνθεί με πλατίνα 
και να χρησιμοποιηθεί σε περισταλτικές αντλίες. Το ελαστομερές αυτό μπορεί να χυτευθεί σε καλούπι 
και να σκληρυνθεί σε υψηλές θερμοκρασίες, μέσω ειδικά σχεδιασμένων μηχανών έγχυσης τήγματος, 
διαμορφώνοντάς το άπαξ υπό σταθερή θερμοκρασία. Σε αντίθεση με τη μέθοδο εκβολής (extrusion), 
η διαδικασία χύτευσης επιτυγχάνει σύνθετα γεωμετρικά σχήματα και ακρίβεια διαστάσεων. Η 
δυνατότητα αυτή επίτευξης της ακριβής γεωμετρίας σωλήνων καθιστά δυνατή τη δημιουργία νέων 
σχεδιασμών φορητών περισταλτικών αντλιών με πολύ καλή ακρίβεια στην έγχυση του ρευστού. 
Πρόσφατα η παραπάνω μέθοδος LIM χρησιμοποιήθηκε για κατασκευή αναλωσίμων σωλήνων από 
ελαστικό σιλικόνης, υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους για παρεντερική διατροφή. Συνεπώς, η 
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μέθοδος LIM κατέχει διευρυμένο ρόλο σε πολλές μελλοντικές καινοτομικές εφαρμογές κατασκευής 
σωλήνων για τις ιατρικές συσκευές. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, το ελαστικό σιλικόνης σκληρυμένης με πλατίνα βρίσκει εφαρμογή 
σε πολλές φαρμακευτικές και σχετιζόμενες με την υγεία διαδικασίες και η πρόσφατη εισαγωγή 
υλικών ενός συστατικού διευκολύνει τη χρήση του, τόσο σε εφαρμογές εξώθησης, όσο και σε 
εφαρμογές χύτευσης. Τα ελαστομερή σιλικόνης σκληρυμένης με πλατίνα μπορούν να σχεδιασθούν 
για να εξασφαλίζουν την απόδοση των περισταλτικών αντλιών στον ίδιο βαθμό με τα έως τώρα υλικά 
σκληρυμένα με υπεροξείδιο. Αυτά τα νέα ελαστομερή από σιλικόνη πλεονεκτούν λόγω της απουσίας 
των παραπροϊόντων υπεροξειδίου και της λείας επιφάνειας που διαθέτουν. Επιπρόσθετα, 
παρουσιάζουν καλή ελαστική μνήμη, χαμηλή υστέρηση και καλή απόκριση σε χαμηλή συμπίεση, 
πετυχαίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής του σωλήνα της αντλίας και ακρίβεια στην παροχή. Η μέθοδος 
LIM του ελαστικού σιλικόνης προσδίδει νέα εναλλακτική δυνατότητα που συγχωνεύει τη νέα 
λειτουργικότητα και τη βελτιωμένη αξιοπιστία στις ιατρικές συσκευές. Με τη μακρά ιστορία της 
επιτυχούς χρήσης της σιλικόνης στη βιομηχανία και το μοναδικό συνδυασμό των ιδιοτήτων της, η 
σιλικόνη είναι σε πολύ καλή θέση να συναγωνιστεί τις πλέον όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις των 
υλικών που προκύπτουν από τους κατασκευαστές συσκευών. 
 
 
1.4 Η άντληση ως μη μόνιμο φαινόμενο ροής 
 
 Όλα τα αντλητικά φαινόμενα, που αναφέρθηκαν μέχρι τώρα σε φυσιολογικό και σε 
τεχνολογικό επίπεδο, οφείλονται στη δυναμική αλληλεπίδραση που υφίσταται μεταξύ στερεών 
σωμάτων και αντλούμενου ρευστού. Το αποτέλεσμα αυτής της δυναμικής αλληλεπίδρασης 
διαμορφώνει μη μόνιμο πεδίο ροής για το ρευστό. Η μελέτη αυτού του πεδίου μπορεί να αναδείξει την 
αντλητική ικανότητα ενός συστήματος, είτε βιολογικού είτε τεχνολογικού, μέσω του οποίου 
διακινείται αποδοτικά κάποιο ρευστό. 
 Μη μόνιμες ροές είναι αυτές των οποίων τα ρευστομηχανικά μεγέθη εξαρτώνται από το 
χρόνο. Η βασική διαφορά μεταξύ μόνιμης και μη μόνιμης κίνησης που υφίσταται στην Μηχανική των 
Ρευστών, δεν υπάρχει στη Μηχανική των Στερεών. Δηλαδή, στη Μηχανική των Στερεών ως μόνιμη 
κίνηση μπορεί να θεωρηθεί η περίπτωση της κίνησης χωρίς επιτάχυνση. Στη ρευστομηχανική όμως, 
μεγάλη κατηγορία ροών οι οποίες περιέχουν περιοχές με έντονη επιτάχυνση, χαρακτηρίζονται ως 
μόνιμες αρκεί όλα τα μεγέθη της ροής να είναι ανεξάρτητα του χρόνου, [Telionis, 1981]. 
 Υπάρχουν δύο κατηγορίες προβλημάτων μη μόνιμων ροών. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν 
οι ροές όπου η δυναμική διέγερση επιβάλλεται εξωτερικά. Στις εσωτερικές ροές, τέτοιες διεγέρσεις 
μπορεί να είναι η μεταβολή της ταχύτητας ή της κλίσης της πίεσης, ή ακόμη και αλλαγή στο σχήμα 
των τοιχωμάτων ενός αγωγού. Στις εξωτερικές ροές, η μη μονιμότητα μπορεί να εισαχθεί αλλάζοντας 
το σχήμα ή τον προσανατολισμό των στερεών σωμάτων, ή διαταράσσοντας την ελεύθερη ροή. 
Αριθμητικά, όλες αυτές οι διαταραχές που εισάγονται στο πεδίο εφαρμόζονται σαν οριακές συνθήκες 
του προβλήματος. 
 Στη δεύτερη κατηγορία μη μόνιμων προβλημάτων εντάσσονται οι ροές των οποίων η μη 
μονιμότητα είναι αυτοπαραγόμενη, εξαιτίας της συνεκτικότητας του ρευστού. Τα στερεά τοιχώματα 
των προβλημάτων αυτών είναι ακίνητα και οι οριακές συνθήκες της ροής είναι ανεξάρτητες του 
χρόνου. Έτσι η μη μονιμότητα εμφανίζεται από μόνη της. 
 Τυπικά χαρακτηριστικά των μη μόνιμων ροών, και κυρίως αυτών που εμπίπτουν στη δεύτερη 
κατηγορία, είναι η αστάθειες, η μετάβαση της ροής από στρωτή σε τυρβώδη, η αποβολή στροβίλων, η 
ανάπτυξη μη μόνιμων όμορων κλπ. 
 
 
1.5 Σύνοψη κεφαλαίου-γενικά σχόλια 
 
 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αντλητικά φαινόμενα που παρατηρούνται, τόσο σε 
φυσιολογικό επίπεδο, όσο και στο τεχνολογικό πεδίο της Βιορευστομηχανικής. Στη φυσιολογία των 
ζωντανών οργανισμών η άντληση διαφόρων βιολογικών ρευστών είναι απολύτως αναγκαία και 
εξυπηρετεί, τόσο την οξυγόνωση και διατροφή των κυττάρων του οργανισμού, όσο και την 
απομάκρυνση των απόβλητων ουσιών που αυτά παράγουν. Η άντληση πραγματοποιείται μέσα από 
κοίλες δομές (κυλινδρικοί αγωγοί, κόλποι, κοιλίες), οι οποίες έχουν εύκαμπτα τοιχώματα (μαλακοί 
ιστοί) και συνδέονται σχηματίζοντας αγγειακά δίκτυα μεταφοράς. Η άντληση επιτυγχάνεται λόγω της 
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πάλμωσης που υφίστανται τα εύκαμπτα τοιχώματα με αυτοδιέγερση ή από κάποιο εξωτερικό αίτιο. Η 
ύπαρξη βαλβίδων κατάλληλα τοποθετημένων από τη φύση σε διάφορα σημεία των αγγειακών δομών 
παίζει κύριο ρόλο στη σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας της άντλησης. Συνεπώς, περιγράφονται 
αντλητικοί μηχανισμοί σε οργανισμούς των οποίων το αγγειακό δίκτυο, για παράδειγμα του 
κυκλοφορικού συστήματος, μπορεί να περιέχει ή και όχι βαλβίδες. Εξετάζονται παραδείγματα, τόσο 
από τη συνομοταξία των χορδωτών, όσο και από αυτή των αρθροπόδων. Διαπιστώνεται ότι σε 
φυσιολογικό επίπεδο η ύπαρξη των βαλβίδων δεν είναι απαραίτητη για την εμφάνιση αντλητικών 
φαινομένων, τουλάχιστον για κάποιους οργανισμούς. Βέβαια, σε σχετικά μεγάλους οργανισμούς, 
όπως τα θηλαστικά, όπου απαιτείται αυξημένη παροχή λ.χ. αίματος στους ιστούς, η ύπαρξη των 
βαλβίδων, η θέση τους στο κυκλοφορικό σύστημα, καθώς και ο χρονισμός τους παίζουν καθοριστικό 
ρόλο για την επιβίωση του οργανισμού. 
 Σε τεχνολογικό επίπεδο έχουν αναπτυχθεί διάφορες αντλητικές συσκευές που εξυπηρετούν τη 
μεταφορά βιολογικών ρευστών στον άνθρωπο, όταν αυτή είναι απαραίτητη σε παθολογικές 
καταστάσεις. Περιγράφονται συσκευές υποβοήθησης του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου 
(assist devices) με εφαρμογή σε περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας, καθώς και εξωσωματικές ή 
εμφυτεύσιμες συσκευές τόσο σφυγμικής, όσο και συνεχούς ροής για την υποστήριξη της αριστερής 
κοιλίας της καρδιάς. Ακόμη περιγράφεται εμφυτεύσιμο σύστημα ολικής τεχνητής καρδιάς που μπορεί 
και αντικαθιστά τη φυσική καρδιά ασθενούς με πλήρη καρδιακή ανεπάρκεια. Επίσης, αναπτύσσεται η 
αρχή λειτουργίας τόσο μικροαντλιών για άντληση και διαχείριση όγκων βιολογικών ρευστών της 
τάξης κάτω του 1 ml, όσο και περισταλτικών αντλιών. Οι περιγραφόμενες περισταλτικές αντλίες 
μπορεί να είναι στρεφόμενων έκκεντρων, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα 
τεχνητού νεφρού και εξωσωματικής κυκλοφορίας κατά τις εγχειρίσεις ανοιχτής καρδιάς, μπορεί όμως 
να είναι και γραμμικές με εφαρμογή στην έγχυση υγρών φαρμάκων. 
 Όπως συμβαίνει στη φυσιολογία με την ύπαρξη βαλβίδων ή όχι στις διάφορες αγγειακές 
δομές, κατά τον ίδιο τρόπο έχουν αναπτυχθεί και σε τεχνολογικό επίπεδο συσκευές που έχουν 
βαλβίδες ή όχι. Συνεπώς, οι μικροαντλίες και η αντλία αντιώθησης (counterpulsation), που 
χρησιμοποιείται για υποβοήθηση της κυκλοφορίας, επιτυγχάνουν άντληση χωρίς βαλβίδες, ενώ οι 
συσκευές τεχνητής καρδιάς και οι περισταλτικές αντλίες χρησιμοποιούν βαλβίδες για μεγαλύτερη 
απόδοση της άντλησης. 
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη της άντλησης είναι η ρυθμική συστολή και 
χαλάρωση των τοιχωμάτων των διαφόρων κοίλων δομών (φυσιολογικών και τεχνητών) που 
αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο ρευστό με σκοπό τη μετακίνηση-προώθησή του. Σε τεχνολογικό 
επίπεδο αυτή η διέγερση των κοίλων δομών μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν το τοίχωμά τους είναι 
κατασκευασμένο από ελαστικό υλικό. Κατάλληλο υλικό για την κατασκευή σε τεχνολογικό επίπεδο, 
τόσο μεμβρανών, όσο και εύκαμπτων αγωγών που να μπορούν να διεγείρονται διαμορφώνοντας μη 
μόνιμη ροή του περιεχόμενου ρευστού είναι το ελαστικό σιλικόνης, του οποίου οι ιδιότητες 
περιγράφονται επίσης στο παρόν κεφάλαιο. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
 

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 
 
 
 
2.1 Εισαγωγή 
 

Για τη μελέτη των αντλητικών φαινομένων μέσω αλληλεπίδρασης μεταξύ ροής ρευστού και 
του κινούμενου τοιχώματος του αγωγού αναπτύσσεται ρευστομηχανικό μοντέλο, το οποίο μπορεί να 
διαμορφώνεται ως προς τις οριακές συνθήκες και ως προς τη γεωμετρία ανάλογα με το φαινόμενο που 
χρειάζεται να περιγραφεί. Οι εξισώσεις του αναπτυσσόμενου μοντέλου περιγράφουν τη συμπεριφορά 
της ροής ρευστού, αλλά και τη συμπεριφορά του κινούμενου τοιχώματος. Συνεπώς, εκτός από τις 
ρευστομηχανικές εξισώσεις χρησιμοποιούνται και εξισώσεις μηχανικής στερεού παραμορφωσίμου 
σώματος.  

Οι θεμελιώδεις νόμοι της ρευστομηχανικής βασίζονται σε δύο αξιωματικούς νόμους 
διατήρησης (για το ασυμπίεστο ρευστό). Το νόμο διατήρησης της μάζας και το νόμο διατήρησης της 
ορμής. Από την εφαρμογή του νόμου διατήρησης της μάζας προκύπτει η εξίσωση συνέχειας. Ο νόμος 
διατήρησης της ορμής εκφράζει το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. Τα κύρια στοιχεία που απαρτίζουν το 
φυσικό μοντέλο είναι δομές κοίλου κυλινδρικού σχήματος, δηλαδή σωλήνες εύκαμπτοι ή άκαμπτοι. 
Συνεπώς, όλες οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται είναι χρήσιμο να είναι μετασχηματισμένες σε 
κυλινδρικές συντεταγμένες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι εξισώσεις αυτές και διαμορφώνονται 
κατάλληλα μέσα από παραδοχές, θεωρήσεις και μετασχηματισμούς, ώστε να χρησιμοποιηθούν για 
την περιγραφή του αναπτυσσόμενου μοντέλου. 
 
 
2.2 Εξισώσεις ασυμπίεστου ρευστού με σταθερό ιξώδες 
 
 Το ρευστομηχανικό μαθηματικό μοντέλο που αναπτύσσεται και επιλύεται, βασίζεται στις 
εξισώσεις διατήρησης της μάζας και της ορμής με σταθερές την πυκνότητα, τη θερμοκρασία και το 
ιξώδες του ρευστού. Επίσης, θεωρείται ότι όλα τα σημεία της διάταξης του μοντέλου βρίσκονται στο 
ίδιο υψόμετρο με αποτέλεσμα οι βαρυτικές δυνάμεις να εξαλείφονται, ενώ υποτίθεται 
αξονοσυμμετρική ροή. Μέσω ενός συστήματος κυλινδρικών συντεταγμένων (r, φ, x) η εξίσωση 
Navier Stokes κατά την φ κατεύθυνση απλοποιείται όταν η ροή του ρευστού είναι αξονικά 
συμμετρική χωρίς περιδίνηση (swirl), οπότε για την ταχύτητα κατά την περιφερειακή κατεύθυνση 
ισχύει w=0. Δηλαδή, κανένα μέγεθος δεν εξαρτάται από τη φ και όλες οι μεταβολές των μεγεθών ως 
προς φ είναι μηδενικές. Κατά τις δύο άλλες κατευθύνσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω 
παραδοχές, οι εξισώσεις Navier Stokes έχουν τη μορφή, [Τσαγγάρης, 2005]: 
 
 Ακτινική κατεύθυνση r: 
 

2 2

2 2
v v v 1 p v 1 v v vv u
t r x r r rr x

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + = − + ν + + −⎜

∂ ∂ ∂ ρ ∂ ∂∂ ∂⎝ ⎠
2r ⎟      (2-1) 

 
 Αξονική κατεύθυνση x: 
 

2 2

2
u u u 1 p u 1 u uv u
t r x x r rr x

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + = − + ν + +⎜

∂ ∂ ∂ ρ ∂ ∂∂ ∂⎝ ⎠
2 ⎟      (2-2) 

 
όπου:  v, u είναι οι ταχύτητες του ρευστού αντίστοιχα κατά την ακτινική r και αξονική x κατεύθυνση 

με v=v(r, x, t) και u=u(r, x, t). 
 p είναι η πίεση του ρευστού με p=p(r, x, t). 
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 ρ και ν είναι η πυκνότητα και το κινηματικό ιξώδες του ρευστού, αντίστοιχα. 
 Για λεπτά σώματα με σχέση πάχους προς μήκος μικρή ή αντίστοιχα για στενόμακρους 
κυλινδρικούς αγωγούς με σχέση ακτίνας προς μήκος μικρή, αν αδιαστατοποιηθούν οι εξισώσεις 
Navier-Stokes παραπάνω, τότε αναδεικνύεται ότι οι όροι ιξώδους δευτέρας τάξης κατά x είναι 
αμελητέοι σε σχέση με τους υπολοίπους όρους ιξώδους της εξίσωσης, οπότε οι εξισώσεις Navier-
Stokes λαμβάνουν τη μορφή: 
 

Ακτινική κατεύθυνση r: 
 

2

2
v v v 1 p v 1 v vv u
t r x r r rr r

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + = − + ν + −⎜

∂ ∂ ∂ ρ ∂ ∂∂⎝ ⎠
2 ⎟       (2-3) 

 
 Αξονική κατεύθυνση x: 
 

2

2
u u u 1 p u 1 uv u
t r x x r rr

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + = − + ν +⎜

∂ ∂ ∂ ρ ∂ ∂∂⎝ ⎠
⎟       (2-4) 

 
 Πολλαπλασιάζουμε την εξίσωση Navier-Stokes κατά τη x κατεύθυνση με την πυκνότητα ρ, 
οπότε η (2-4) παίρνει τη μορφή: 
 

2

2
u u u p 1 uv u r
t r x x r r

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ρ + ρ + = − + ρν +⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

u
r

, 

 
Εφαρμόζοντας αντίστροφα τον κανόνα παραγώγισης γινομένου στο τελευταίο άθροισμα της 

παραπάνω σχέσης προκύπτει: 
 

u u u p 1v u r
t r x x r r

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ρ + ρ + = − + μ⎜ ⎟ ⎜∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝

u
r
⎞
⎟
⎠

      (2-5) 

 
Η εξίσωση διατήρησης της μάζας, θεωρώντας ασυμπίεστο ρευστό και αξονική συμμετρία, 

παίρνει τη μορφή, [Τσαγγάρης, 2005]: 
 

1 (rv) u 0
r r x
∂ ∂

+ =
∂ ∂

         (2-6) 

 
 
2.3 Ολοκλήρωση εξισώσεων συνέχειας και ορμής ασυμπίεστου ρευστού με σταθερό 
ιξώδες  
 

Παρατηρείται από τις εξισώσεις (2-5) και (2-6) ότι υπάρχει εξάρτηση των μεγεθών από τη 
συντεταγμένη r. Αυτή η εξάρτηση μπορεί να εξαλειφθεί με ολοκλήρωση των ανωτέρω εξισώσεων επί 
της διατομής, μετατρέποντας τις εξισώσεις σε απλούστερες μορφές, ώστε να είναι πιο εύκολη η 
αριθμητική τους επίλυση. Για δοχείο, αγωγό ή σωλήνα κυλινδρικού σχήματος μεταβλητής ακτίνας 
R=R(x, t), ολοκληρώνεται η εξίσωση (2-5) αφού πρώτα πολλαπλασιαστεί με το γινόμενο 2πrdr. Η 
μορφή που παίρνει έχει ως εξής: 
 

R R R R R

00 0 0 0

u u u p2 rdr v 2 rdr u 2 rdr 2 rdr 2 r
t r x x

∂ ∂ ∂ ∂ ⎛ ⎞ρ π + ρ π + ρ π = − π + πμ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ⎝ ⎠∫ ∫ ∫ ∫ u
r

∂
∂

    

 
Έχει αποδειχθεί ότι σε στενόμακρες κυλινδρικές δομές μικρής καμπυλότητας με αξονική 

συμμετρία η εφαπτομενική διατμητική τάση του ρευστού στο τοίχωμα δίνεται από τη σχέση, [Uchida, 
1956] και [Forrester & Young, 1970]: 
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R
R

u
r

∂
τ = μ

∂
, 

 
η οποία αν χρησιμοποιηθεί στην πιο πάνω σχέση προκύπτει: 
 

R R R R

R
0 0 0 0

u u u p2 rdr v 2 rdr u 2 rdr 2 rdr 2 R
t r x x

∂ ∂ ∂ ∂
ρ π + ρ π + ρ π = − π + π τ

∂ ∂ ∂ ∂∫ ∫ ∫ ∫    (2-7) 

 
 Τα ολοκληρώματα της σχέσης (2-7) αναλύονται και μετασχηματίζονται όπως παρουσιάζεται 
παρακάτω. Για το πρώτο εφαρμόζεται ο κανόνας του Leibnitz για παραγώγιση ολοκληρωμάτων, 
οπότε παίρνει τη μορφή: 
 

R R R 2

0 0 0

u (ru)2 rdr 2 dr 2 rudr u(R,x, t)
t t t

⎛ ⎞∂ ∂ ∂⎜ ⎟ρ π = πρ = πρ −
⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠∫ ∫ ∫ 1 R

2 t
∂
∂

. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη σε αυτή τη σχέση, τόσο τον ορισμό της διατομής Α=πR2, όσο και τον ορισμό της 
μέσης ταχύτητας του ρευστού στη διατομή: 
 

R

0

1u u2 rdr
A A

= π =∫ Q          (2-8), 

 
το πρώτο ολοκλήρωμα της εξίσωσης (2-7) παίρνει τελικά την απλοποιημένη μορφή: 
 

R

0

u (Au)2 rdr u(R,x, t)
t t

∂ ∂
ρ π = ρ −ρ

∂ ∂∫ A
t

∂
∂

      (2-9) 

 
όπου το γινόμενο Α u  εκφράζει την ογκομετρική παροχή του ρευστού Q, δηλαδή τον όγκο ρευστού 
που διέρχεται κάθετα διαμέσου της επιφάνειας Α στη μονάδα του χρόνου. 
 Εφαρμόζοντας την ολοκλήρωση κατά παράγοντες, το άθροισμα των δύο άλλων όρων του 
πρώτου μέλους της σχέσης (2-7) έχει ως εξής: 
 

( )
R R R R

R
0

0 0 0 0

u u (rv)rv 2 dr u 2 rdr 2 rvu 2 udr u 2 rdr
r x r

∂ ∂ ∂ ∂
ρ π + ρ π = πρ − πρ + ρ

∂ ∂ ∂ ∂∫ ∫ ∫ ∫ u
x

π . 

 
Χρησιμοποιώντας τώρα την εξίσωση διατήρησης της μάζας (2-6), το πρώτο ολοκλήρωμα στο 

δεύτερο μέλος της παραπάνω σχέσης μπορεί να μετασχηματιστεί και η σχέση να πάρει τη μορφή: 
 

( )
R R R R

R
0

0 0 0 0

u u uv 2 rdr u 2 rdr 2 rvu 2 ru dr ru dr
r x x

⎛ ⎞∂ ∂ ∂⎜ ⎟ρ π + ρ π = πρ + πρ +
⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠∫ ∫ ∫ ∫ u

x
∂
∂

, 

 
η οποία, κάνοντας τις αναγωγές μεταξύ των δύο ολοκληρωμάτων του τελευταίου μέλους, καταλήγει 
στην εξίσωση: 
 

( )
R R R 2

R
0

0 0 0

u uv 2 rdr u 2 rdr 2 rvu 2 dr
r x

∂ ∂ ∂
ρ π + ρ π = πρ + πρ

∂ ∂∫ ∫ ∫ (ru )
x∂

. 

 
Το τελευταίο ολοκλήρωμα της παραπάνω σχέσης μέσω του κανόνα του Leibnitz για 

παραγώγιση ολοκληρωμάτων, γράφεται σύμφωνα με τη σχέση: 
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R R2 2
2 2

0 0

(ru ) 1 Rdr ru dr u (R, x, t)
x x 2

∂ ∂
= −

∂ ∂ ∂∫ ∫ x
∂ , 

 
η οποία αν αντικατασταθεί στην αμέσως προηγούμενη, αφού πρώτα γίνει χρήση και του ορισμού της 
διατομής Α=πR2, προκύπτει: 
 

R R

0 0

R
2 2

0

u uv 2 rdr u 2 rdr 2 Rv(R, x, t)u(R, x, t)
r x

A2 ru dr u (R,x, t)
x x

∂ ∂
ρ π + ρ π = πρ

∂ ∂

∂ ∂
+ πρ −ρ

∂ ∂

∫ ∫
∫

 

 
 
 
 

(2-10)

 
Για δοχείο, αγωγό ή σωλήνα κυλινδρικού σχήματος μεταβλητής ακτίνας R=R(x, t), 

ολοκληρώνεται τώρα η εξίσωση (2-6) αφού πρώτα πολλαπλασιαστεί με το γινόμενο 2πrdr. Η μορφή 
που παίρνει έχει ως εξής: 
 

R

0

u2 Rv(R,x, t) 2 rdr 0
x
∂

π + π
∂∫ =        (2-11) 

 
Για το ολοκλήρωμα της σχέσης (2-11) εφαρμόζεται ο κανόνας του Leibnitz για παραγώγιση 

ολοκληρωμάτων, οπότε παίρνει τη μορφή: 
 

R R R 2

0 0 0

u (ru)2 rdr 2 dr 2 rudr u(R,x, t)
x x x
∂ ∂ ∂

π = π = π − π
∂ ∂ ∂∫ ∫ ∫ R

x
∂
∂

. 

 
Αντικαθιστώντας τώρα το ολοκλήρωμα στη (2-11) μέσω της τελευταίας σχέσης προκύπτει: 
 

R 2

0

( R )2 Rv(R,x, t) u2 rdr u(R,x, t) 0
x x
∂ ∂

π + π −
∂ ∂∫ π

= , 

 
η οποία αν ληφθεί υπόψη, τόσο ο ορισμός της διατομής Α=πR2, όσο και ο ορισμός της μέσης 
ταχύτητας στη διατομή, [σχέση (2-8)], παίρνει τη μορφή: 
 

(Au) A2 Rv(R, x, t) u(R, x, t)
x x

∂ ∂
π = − +

∂ ∂
       (2-12) 

 
Αν αντικατασταθεί ο πρώτος όρος του δευτέρου μέλους της σχέσης (2-10) μέσω της εξίσωσης 

συνέχειας (2-12), τότε προκύπτει η σχέση: 
 

R R R
2

0 0 0

u u (Au)v 2 rdr u 2 rdr u(R,x, t) u 2 rdr
r x x x

∂ ∂ ∂ ∂
ρ π + ρ π = −ρ + ρ π

∂ ∂ ∂ ∂∫ ∫ ∫   (2-13) 

 
Όσον αφορά τον όρο της πίεσης στο δεύτερο μέλος της εξίσωσης (2-7) εφαρμόζεται πάλι ο 

κανόνας του Leibnitz για παραγώγιση ολοκληρωμάτων, οπότε παίρνει τη μορφή: 
 

R R R 2

0 0 0

p (rp)2 rdr 2 dr 2 prdr p(R,x, t)
x x x
∂ ∂ ∂

π = π = π − π
∂ ∂ ∂∫ ∫ ∫ R

x
∂
∂

. 
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Λαμβάνοντας υπόψη σε αυτή τη σχέση, τόσο τον ορισμό της διατομής Α=πR2, όσο και τον ορισμό της 
μέσης πίεσης στη διατομή: 
 

R

0

1p p2 rdr
A A

= π =∫ F          (2-14), 

 
το ολοκλήρωμα του δευτέρου μέλους της εξίσωσης (2-7) παίρνει τελικά την απλοποιημένη μορφή: 
 

R

0

p (Ap)2 rdr p(R,x, t)
x x
∂ ∂

π = −
∂ ∂∫ A

x
∂
∂

, 

 
όπου pAF =  είναι η δύναμη που ασκεί το ρευστό στην κάθετη επιφάνεια της διατομής Α. 
 Εφαρμόζοντας τον κανόνα παραγώγισης γινομένου στο δεύτερο μέλος της παραπάνω σχέσης 
προκύπτει: 
 

R

0

p p A2 rdr A p p(R,x, t)
x x x
∂ ∂ ∂

π = + −
∂ ∂ ∂∫ A

x
∂
∂

. 

 
 Αν θεωρηθεί ότι τα υδραυλικά στοιχεία του μοντέλου είναι κυλινδρικού σχήματος με 
αμελητέα όμως καμπύλωση, τότε οι μεταβολές της πίεσης κατά την r διεύθυνση είναι αμελητέες, 
οπότε μπορεί να προσεγγισθεί η πίεση με ομοιόμορφη κατανομή επί της διατομής με μέση τιμή p . Σε 
αυτή τη περίπτωση η πίεση του ρευστού στο τοίχωμα είναι ίση με τη μέση τιμή της κατανομής. 
Δηλαδή, p =p(R,x,t). Συνεπώς, οι δύο τελευταίοι όροι της παραπάνω εξίσωσης απαλείφονται και το 
ολοκλήρωμα του όρου της πίεσης στο δεύτερο μέλος της εξίσωσης (2-7) παίρνει την απλοποιημένη 
μορφή: 
 

R

0

p 2 rdr A
x x
∂

π =
∂ ∂∫ p∂          (2-15) 

 
Αντικαθιστώντας τα ολοκληρώματα της εξίσωσης (2-7) μέσω των σχέσεων (2-9), (2-13) και 

(2-15), η εξίσωση ορμής κατά τη x κατεύθυνση λαμβάνει τη μορφή: 
 

R
2

R
0

(Au) A (Au) pu(R,x, t) u(R,x, t) u 2 rdr A 2 R
t t x x x

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
ρ −ρ −ρ + ρ π = − + π

∂ ∂ ∂ ∂ ∂∫ τ  (2-16) 

 
Με την επενέργεια του ιξώδους τα στοιχεία του ρευστού, που έρχονται σε επαφή με τα 

στοιχεία του κυλινδρικού δοχείου, αποκτούν την ταχύτητα του εύκαμπτου τοιχώματος. Εξαιτίας 
αυτού, αλλά και λόγω της συνεκτικότητας μεταξύ των μορίων του ρευστού, σχηματίζεται 
ανομοιόμορφη κατανομή της ταχύτητας του ρευστού στη διατομή. Αυτή η ανομοιομορφία καθιστά 
δύσκολη την απλοποίηση του ολοκληρώματος της σχέσης (2-16), εκτός αν αντικατασταθεί η 
ταχύτητα u με τη μέση στη διατομή ταχύτητα u , η οποία δεν εξαρτάται από την συντεταγμένη r. Σε 
αυτή τη περίπτωση όμως πρέπει να εισαχθεί ο διορθωτικός συντελεστής της ορμής, ο οποίος λαμβάνει 
υπόψη του το σφάλμα όταν γίνεται χρήση της μέσης ταχύτητας στη διατομή αντί της πραγματικής 
κατανομής της ταχύτητας. Δηλαδή, o διορθωτικός συντελεστής ορμής β, που ορίζεται από την 
παρακάτω σχέση, [Τσαγγάρης, 2005], εκτιμά τη διαφορά μεταξύ του τετραγώνου της ταχύτητας με το 
τετράγωνο της μέσης τιμής της ως εξής: 
 

Aurdr2urdr2u
Au

1
ˆ 2

R

0

2
R

0

2
2 β=π⇒π=β ∫∫ . 
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 Αντικαθιστώντας το ολοκλήρωμα στη σχέση (2-16) από τον παραπάνω ορισμό του 
διορθωτικού συντελεστή ορμής η εξίσωση κατά τη x κατεύθυνση γίνεται: 
 

2

R
(Au) A (Au) ( u A) pu(R,x, t) A 2 R

t t x x x
∂ ∂ ∂ ∂ β ∂⎡ ⎤ρ − ρ + + ρ = − + π⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦

τ    (2-17) 

 
 Οι τιμές που μπορεί να πάρει ο διορθωτικός συντελεστής ορμής β κυμαίνονται από 1 όταν η 
κατανομή της ταχύτητας είναι ομοιόμορφη, όπως συμβαίνει στη τυρβώδη ροή, μέχρι 4/3 όταν η 
κατανομή της ταχύτητας είναι παραβολική, όπως συμβαίνει στη στρωτή ροή μέσα σε κυλινδρικούς 
αγωγούς. Είναι προφανές ότι η διακύμανση του συντελεστή β είναι πολύ μικρή και επιπλέον αποτελεί 
παράγοντα στον όρο της μεταθετικής επιτάχυνσης, ο οποίος δεν είναι τόσο σημαντικός στις ροές 
κυλινδρικών αγωγών σε σχέση με τους υπόλοιπους όρους της εξίσωσης ορμής, [Schaaf & Abberecht, 
1972]. Για αυτούς τους λόγους και από αποτελέσματα εφαρμογής του μοντέλου, [Manopoulos et al, 
2000], φαίνεται ότι δεν υπάρχει επιρροή από την ακριβή επιλογή του συντελεστή β. Συνεπώς, για 
λόγους μαθηματικής ευκολίας το β επιλέγεται ίσο με τη μονάδα. Η επιλογή αυτή είναι πολύ καλή 
προσέγγιση, όπως αναφέρθηκε, για ομοιόμορφες κατανομές ταχύτητας που συνήθως απαντώνται σε 
παλλόμενες ροές υψηλού αριθμού Womersley, [Uchida, 1956]. 
 
 
2.4 Κινηματική οριακή συνθήκη στο τοίχωμα 
 
 Υποτίθεται ότι στο όριο ρευστού και σώματος, τα στοιχεία του ρευστού είναι σε συνεχή 
επαφή με τα στοιχεία του κυλινδρικού δοχείου. Δηλαδή, το τοίχωμα αποτελεί υλική επιφάνεια του 
ρευστού με κάθε στοιχείο ρευστού πάνω στο τοίχωμα να έχει ακτινική απόσταση όση και η ακτίνα 
του κυλινδρικού δοχείου. Συνεπώς, το σχήμα αυτής της υλικής επιφάνειας προσδιορίζεται από την 
εξίσωση r=R(x, t) ⇒ h≡r-R(x, t)=0. Με βάση το πεδίο ταχυτήτων v, u κατά την r, x κατεύθυνση 
αντίστοιχα η χρονική μεταβολή της παραπάνω διαφοράς h είναι επίσης μηδενική εφόσον έχει 
υποτεθεί ότι τα τοιχώματα είναι αδιαπέραστα. Συνεπώς, 0DtDh = . Αναλύοντας την υλική 
παράγωγο προκύπτει: 
 

 h hv(R,x, t) u(R,x, t) 0
t r

∂ ∂ ∂
+ +

∂ ∂ ∂
h
x
= . 

 
Η ανεξάρτητη μεταβλητή r εκφράζει το σημείο του χώρου και όχι τη θέση του σωματιδίου του 
ρευστού, δηλαδή είναι 0tr =∂∂  και επομένως η παραπάνω σχέση με αντικατάσταση του h παίρνει 
τη μορφή: 
 

 R Rv(R,x, t) u(R,x, t) 0
t x

∂ ∂
− + − =
∂ ∂

, 

 
η οποία αν επιλυθεί ως προς την ακτινική ταχύτητα v και πολλαπλασιαστούν και τα δύο μέλη της με 
2πR προκύπτει: 
 

 R R2 Rv(R,x, t) 2 R 2 Ru(R, x, t)
t x

∂ ∂
π = π + π

∂ ∂
. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη σε αυτή τη σχέση τον ορισμό της διατομής Α=πR2, η κινηματική οριακή 
συνθήκη εκφράζεται από την εξίσωση: 
 

A A2 Rv(R, x, t) u(R,x, t)
t

∂ ∂
π = +

∂ x∂
       (2-18) 

 
 
 

 62



ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 
 
2.4.1 Μορφές των εξισώσεων συνέχειας και ορμής με βάση την οριακή συνθήκη 
 
 Κατά την ολοκλήρωση, η εξίσωση συνέχειας πήρε τη μορφή της (2-12). Τα πρώτα μέλη των 
εξισώσεων (2-12) και (2-18) είναι ίσα άρα και τα δεύτερα: 
 

A A (Au)u(R,x, t) u(R,x, t)
t x x

∂ ∂ ∂
+ = − +

∂ ∂ ∂
A
x

∂
∂

,      

 
οπότε η μορφή της εξίσωσης συνέχειας καταλήγει στην τελική μορφή, [Skalak, 1972]: 
 

A (Au) 0
t x

∂ ∂
+ =

∂ ∂
         (2-19) 

 
 Χρησιμοποιώντας την τελική μορφή της εξίσωσης συνέχειας (2-19), η εξίσωση ορμής (2-17) 
κατά τη x κατεύθυνση για β=1 και αναπτύσσοντας τις παραγώγους του πρώτου μέλους γίνεται: 
 

2
2

R
u A A u 1 p 2 RA u u A A
t t x x x

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ π
+ + + = − +

∂ ∂ ∂ ∂ ρ ∂ ρ
τ . 

 
Εφαρμόζοντας τον κανόνα παραγώγισης γινομένου και πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη 

της εξίσωσης (2-19) με την ταχύτητα η εξίσωση συνέχειας γράφεται: 
 

2A Au u uA
t x

∂ ∂
+ = −

∂ ∂
u
x
∂
∂

, 

 
η οποία αν χρησιμοποιηθεί στην προηγούμενη, η εξίσωση ορμής κατά τη x κατεύθυνση παίρνει τη 
μορφή: 
 

R
u u u 1 p 2 RA uA 2Au A
t x x x

∂ ∂ ∂ ∂ π
− + = − +

∂ ∂ ∂ ρ ∂ ρ
τ , 

 
η οποία αν διαιρεθεί με τη διατομή Α=πR2 και γίνουν οι αναγωγές προκύπτει η τελική μορφή της 
εξίσωσης ορμής κατά τη x κατεύθυνση, [Skalak, 1972]: 
 

R
u u 1 p 2u
t x x R

∂ ∂ ∂
+ + − τ =

∂ ∂ ρ ∂ ρ
0         (2-20) 

 
 
2.5 Διατμητική τάση του ρευστού στο τοίχωμα 
 
 Στην εξίσωση ορμής (2-17), η διατμητική τάση του ρευστού στο τοίχωμα τR είναι άγνωστο 
μέγεθος, όπως η διατομή του κυλινδρικού αγωγού και η πίεση και η ταχύτητα του ρευστού. Όμως, 
μέσω κατάλληλων θεωριών η διατμητική αυτή τάση σε κυλινδρικούς αγωγούς μπορεί να εκφραστεί 
συναρτήσει των μεγεθών της ταχύτητας του ρευστού και της διατομής του αγωγού. 
 
 
2.5.1 Παλλόμενη ροή σε ευθύγραμμο αγωγό 
 
 Αν θεωρηθεί μη μόνιμη αξονικά συμμετρική ροή σε κυλινδρικό αγωγό, τότε η ροή αυτή είναι 
διαμορφωμένη με την ακτινική ταχύτητα του ρευστού v να μηδενίζεται, οπότε η εξίσωση διατήρησης 
της μάζας (2-6) γίνεται u x 0∂ ∂ = . Δηλαδή, η μοναδική συνιστώσα ταχύτητας του ρευστού που 
υφίσταται είναι η u, η οποία παραμένει σταθερή κατά x και εξαρτάται μόνο από το χρόνο t. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω για παλλόμενη ροή σε ευθύγραμμο αγωγό με σχεδόν άκαμπτα 
τοιχώματα, (Α= πR2≅const), η σχέση (2-20) γράφεται ως εξής: 
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R
u 1 p 2 0
t x R

∂ ∂
+ − τ =

∂ ρ ∂ ρ
, 

 
η οποία αν επιλυθεί ως προς τη διατμητική τάση προκύπτει: 
 

R
R u 1 p
2 t x
⎛ρ ∂ ∂

τ = +⎜ ∂ ρ ∂⎝ ⎠

⎞
⎟          (2-21) 

 
 Για την ομοιόμορφη παλλόμενη ροή, τόσο η κλίση πίεσης, όσο και η μέση ταχύτητα στη 
διατομή, εξαρτώνται μόνο από το χρόνο, [Uchida, 1956] και μπορούν να εκφραστούν μέσω 
αναπτυγμάτων σειρών Fourier. Επιπλέον, η κλίση πίεσης μπορεί να εκφραστεί ως γραμμικός 
συνδυασμός της μέσης ταχύτητας στη διατομή και της χρονικής παραγώγου αυτής, αρκεί να 
πολλαπλασιαστεί με τους κατάλληλους συντελεστές, οι οποίοι προσδιορίζονται ώστε να είναι 
ανεξάρτητοι του χρόνου μέσω της ακριβούς λύσης μίας απλής περιοδικής πάλμωσης. Σύμφωνα με τη 
θεωρία Young και Tsai, [Young & Tsai, 1973], που βασίζεται στη θεωρία Womersley, [Womersley, 
1955 & 1957], η κλίση πίεσης είναι: 
 

v u
p 8 uC u C
x A t
∂ πμ ∂

− = + ρ
∂ ∂

        (2-22) 

 

όπου: u
v

u

cosC δ
=

σ
 και u

u 2
u

sin8C
W

δ
=

σ
 οι αδιάστατοι συντελεστές που προσδιορίζονται μέσω 

της ακριβούς λύσης της απλής περιοδικής πάλμωσης και 

 
22

2u W
D2

W
C21

W
8

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=σ  

ο συντελεστής πλάτους πάλμωσης της ταχύτητας για 
μηδενική μέση τιμή, 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=δ −

WD2
WC21tan 1

u  η διαφορά φάσης μεταξύ του κύματος της κλίσης πίεσης 
με το κύμα της μέσης ταχύτητας, ενώ 

 
ν
ω

= 0RW  o αδιάστατος αριθμός Womersley με ω την κυκλική 
συχνότητα της πάλμωσης και R0 την ακτίνα του αγωγού 

 
Οι παράμετροι στο συντελεστή πλάτους σu και στη διαφορά φάσης δu καθορίζονται από τις 

σχέσεις: 
 

)W(bei)W(ber
)W(rbe)W(bei)W(ibe)W(berC 22 +

′−′
=  και 

)W(bei)W(ber
)W(ibe)W(bei)W(rbe)W(berD 22 +

′−′
= , 

 
όπου: ber(W) και bei(W) είναι οι συναρτήσεις Kelvin και αποτελούν το πραγματικό και το 
φανταστικό μέρος της συνάρτησης Bessel J0(W e3πi/4) πρώτου είδους και μηδενικής τάξης, ενώ 
ber′(W) και bei′(W) είναι οι αντίστοιχες παράγωγοί τους. Για το μοντέλο που αναπτύσσεται εδώ οι 
υπολογισμοί αυτών των συναρτήσεων γίνεται, για μικρούς αριθμούς Womersley (0≤W≤8) με 
πολυωνυμικές προσεγγίσεις, ενώ για μεγαλύτερες τιμές (W>8) μέσω ασυμπτωτικών εκφράσεων 
[Olver, 1964]. Οι σχέσεις, τόσο των πολυωνυμικών προσεγγίσεων, όσο και των ασυμπτωτικών 
εκφράσεων παρουσιάζονται αναλυτικά στο παράρτημα Α. 
 Ο αδιάστατος συντελεστής Cv επειδή συμμετέχει στον όρο του ιξώδους στην εξίσωση (2-20) 
ονομάζεται συντελεστής ιξώδους και περιγράφει το βαθμό της πτώσης πίεσης που προκαλείται στη 
ροή λόγω της επίδρασης του ιξώδους του ρευστού. Ο αδιάστατος συντελεστής Cu επειδή συμμετέχει 
στον όρο της επιτάχυνσης ονομάζεται συντελεστής αδράνειας και καθορίζει σε πιο βαθμό τα 
αδρανειακά φαινόμενα λόγω της πάλμωσης του ρευστού επηρεάζουν την πτώση πίεσης στη ροή. 
Παρατηρώντας τις παραπάνω σχέσεις για τους συντελεστές Cv, Cu, είναι προφανές ότι εξαρτώνται 
μόνο από τον αδιάστατο αριθμό Womersley. Η εξάρτηση αυτή απεικονίζεται στο γράφημα του 
σχήματος 2-1. Σημειώνεται ότι ο αδιάστατος αριθμός Womersley εκφράζει το λόγο των αδρανειακών 

 64



ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 
 
προς τις ιξώδεις δυνάμεις πίεσης που αναπτύσσονται κατά την ταλάντωση ενός ρευστού εντός 
ευθυγράμμου αγωγού. 
 

3 4 5 6 7 8 9 2 3 410
W

0

1

2

3

4

5

6

7

8

C
  ,

 C C

C

v

u

v
u

0 0 0

 
 
Σχήμα 2-1. Συντελεστής ιξώδους Cv και αδράνειας Cu συναρτήσει του αδιάστατου αριθμού Womersley W, 
[Manopoulos et al, 2006]. 
 
 Αντικαθιστώντας την εξίσωση (2-22) στη (2-21) προκύπτει: 
 

R v u
R 8 uC u (C 1)
2 A t
ρ πν ∂⎛τ = − + −⎜ ∂⎝ ⎠

⎞
⎟        (2-23) 

 
 Θεωρώντας σχετικά μικρές παραμορφώσεις του εύκαμπτου τοιχώματος των αγωγών του 
μοντέλου μπορεί η διατμητική τάση στην εξίσωση ορμής (2-20) να αντικατασταθεί από την (2-23) και 
να προκύψει: 
 

u
u u 1 p uC u 8 C
t x x A

∂ ∂ ∂
+ + + πν =

∂ ∂ ρ ∂ v 0        (2-24) 

 
όπου για λόγους απλούστερης απεικόνισης uu =  και pp =  εννοούνται τα μέσα μεγέθη της 
ταχύτητας και της πίεσης του ρευστού επί της διατομής. 

Από συγκρίσεις της εξίσωσης (2-22) με την ακριβή λύση που προκύπτει για παλλόμενη ροή 
σε ευθύγραμμο αγωγό, [Womersley, 1955], προκύπτει ότι για μικρούς αριθμούς Womersley (W<3) η 
προσέγγιση είναι ικανοποιητική αν γίνει με τις τιμές Cv≅1 και Cu≅4/3. Για Cv=1 ο όρος ιξώδους στην 
εξίσωση (2-24) είναι ο ίδιος με αυτόν που προκύπτει από τη μόνιμη στρωτή ροή Poiseuille. Συνεπώς, 
η προσέγγιση του ιξώδους όρου για χαμηλούς αριθμούς Womersley είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που 
γίνεται και στη μόνιμη ροή. Καθώς όμως ο αριθμός Womersley αυξάνει (W>3) ο συντελεστής 
ιξώδους Cv αυξάνει σχετικά απότομα με αποτέλεσμα να συμβάλλει στην όλο και μεγαλύτερη 
επίδραση των δυνάμεων πίεσης λόγω ιξώδους. Παρόλη τη συνεχή αύξηση του συντελεστή Cv με τον 
αριθμό Womersley ο όρος ιξώδους σταματά να έχει κυρίαρχο ρόλο στη μεταβολή της κλίσης της 
πίεσης στη σχέση (2-22) για μεγάλους αριθμούς Womersley (W>10). Αυτό συμβαίνει λόγω των πολύ 
έντονων αδρανειακών φαινομένων που κυριαρχούν στους υψηλούς αριθμούς Womersley με 
αποτέλεσμα την ισχυρότερη επίδραση του αδρανειακού όρου στη (2-22). Αντίστοιχα, για μικρούς 
αριθμούς Womersley, παρόλο που ο συντελεστής Cv λαμβάνει τις πιο μικρές τιμές του, η κλίση πίεσης 
εξαρτάται κύρια από τον ιξώδη όρο αφού τα αδρανειακά φαινόμενα δεν είναι σημαντικά, [Young & 
Tsai, 1973]. 
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Συμπερασματικά, μπορεί να αναφερθεί ότι η προσέγγιση της διατμητικής τάσης στο τοίχωμα 
μέσω της θεώρησης παλλόμενης ροής σε ευθύγραμμο αγωγό απλά βελτιώνει σε ικανοποιητικό βαθμό 
την πρόλεξη της ροής σε σχέση με τον αν αυτή γινόταν μέσω της θεώρησης μόνιμης στρωτής ροής 
Poiseuille. Μαθηματικώς καταλήγει αυτό να επιτυγχάνεται απλά με την εισαγωγή των δύο 
συντελεστών, ιξώδους Cv και αδράνειας Cu σε ήδη γνωστούς όρους που υπάρχουν στην εξίσωση 
ορμής για μόνιμη στρωτή ροή Poiseuille. Η θεώρηση αυτή της διατμητικής τάσης για εύκαμπτο 
αγωγό είναι κοντά στην πραγματικότητα μόνο όταν οι εγκάρσιες παραμορφώσεις του αγωγού είναι 
σχετικά μικρές, δηλαδή μέχρι 10%. Όταν όμως οι παραμορφώσεις γίνουν έντονες, είτε λόγω 
εξωτερικής διέγερσης του εύκαμπτου αγωγού, είτε λόγω συρρίκνωσης εξαιτίας κάποιας 
διαμορφούμενης υποπίεσης, κάποιος επιπλέον όρος πρέπει να εισαχθεί που να ερμηνεύει τα 
φαινόμενα τύρβης και αποκόλλησης της ροής γύρω από τα έντονα συρρικνούμενα τμήματα του 
αγωγού. Ιδιαίτερα κατά τη μελέτη αντλητικών φαινομένων, μέσω αλληλεπίδρασης ροής ρευστού και 
κίνησης σώματος, η αντλητική ικανότητα εξαρτάται πολύ από το βαθμό παραμόρφωσης που 
υφίσταται ο εύκαμπτος αγωγός επηρεάζοντας τη ροή εντός του, [Bredow, 1968] και [Manopoulos et 
al, 2001]. Συνεπώς, αναγκαία καθίσταται η μελέτη μίας χρονικά μεταβαλλόμενης στένωσης ενός 
εύκαμπτου αγωγού που παρουσιάζεται στην επόμενη παράγραφο. 
 
 
2.5.2 Παλλόμενη ροή σε συρρικνούμενο ευθύγραμμο αγωγό 
 

Στην περίπτωση έντονα συρρικνούμενων τμημάτων εύκαμπτου αγωγού, παράγοντες που 
επιδρούν στην ανάπτυξη της διατμητικής τάσης του ρευστού στο τοίχωμα είναι, εκτός από την τριβή 
και την αδράνεια, η τύρβη και η αποκόλληση της ροής. Δηλαδή, στη σχέση (2-22) που υπολογίζει την 
κλίση πίεσης για παλλόμενη ροή σε ευθύγραμμο αγωγό πρέπει να προστεθεί ένας ακόμη όρος, ο 
οποίος λαμβάνει υπόψη την πτώση πίεσης που προκαλείται στη ροή λόγω της χρονικά 
μεταβαλλόμενης στένωσης σε τμήμα ενός ευθύγραμμου εύκαμπτου αγωγού συνολικού μήκους L. Για 
αυτή τη περίπτωση η κλίση πίεσης έχει τη μορφή: 
 

s
v u

pp 8 uC u C
x A t x

∂∂ πμ ∂
− = + ρ +
∂ ∂ ∂

       (2-25) 

 
όπου η κλίση πίεσης ∂ps/∂x ορίζεται ως η πτώση πίεσης ανά μονάδα μήκους, λόγω της συμπίεσης 
τμήματος dx του εύκαμπτου αγωγού. 

Για τον προσδιορισμό αυτού του επιπλέον όρου θεωρείται μη μόνιμη ροή ασυμπίεστου 
ρευστού σε συρρικνούμενο τμήμα ενός εύκαμπτου αγωγού που εκτός της περιοχής συμπίεσης τα 
τοιχώματά του θεωρούνται σχεδόν άκαμπτα, (σχήμα 2-2). Υποθέτοντας ότι η κατεύθυνση της ροής 
είναι προς τα δεξιά για μία δοσμένη χρονική στιγμή, οι εξισώσεις διατήρησης της μάζας, της ορμής 
και της ενέργειας εφαρμόζονται για τον όγκο ελέγχου του σχήματος 2-2 (διακεκομμένη γραμμή). 
Δηλαδή: 

Διατήρηση μάζας: 
 

1 1 2 2 1 2 2 1u A  u A  u(x)A(x) Q u  u A A= = = ⇒ =       (2-26) 
 
όπου οι δείκτες 1 και 2 αντιστοιχούν στην είσοδο και την έξοδο του όγκου ελέγχου αντίστοιχα, ενώ ο 
δείκτης x σε τυχαία διατομή μεταξύ των x1, x2. 

Διατήρηση ορμής, [Τσαγγάρης, 2005]: 
 

2

1

x R
2 2

2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
x 0

u(x)2 rdrdx ( u A u A ) p A p A K
t
∂

ρ π + ρ β −β = −
∂ ∫ ∫ +    (2-27) 

 
όπου Κ αντιπροσωπεύει τη δύναμη που το τοίχωμα ασκεί στο ρευστό του όγκου ελέγχου και β1, β2 
είναι οι διορθωτικοί συντελεστές ορμής. 

Διατήρηση μηχανικής ενέργειας, [Rath, 1976] και [Rath & Teipel, 1978]: 
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2

1

x
2 2

s 1 2 1 1 2 2
x

u(x)p p p ( u u ) dx
2 t
ρ

δ = − + α −α −ρ
∂∫ ∂      (2-28) 

 
όπου δps είναι η πτώση πίεσης στο αποκλίνoν τμήμα της συρρίκνωσης (περιοχή θεώρησης όγκου 
ελέγχου) και α1, α2 είναι οι διορθωτικοί συντελεστές της κινητικής ενέργειας λόγω ανομοιομορφίας 
της κατανομής της ταχύτητας στη διατομή. Εισάγονται παρόμοια με τους β1, β2, αλλά στην 
ενεργειακή εξίσωση, για να λαμβάνεται υπόψη το σφάλμα που γίνεται λόγω χρήσης της μέσης 
ταχύτητας στη διατομή αντί της πραγματικής κατανομής της ταχύτητας. Δηλαδή, o διορθωτικός 
συντελεστής της κινητικής ενέργειας α που ορίζεται από την παρακάτω σχέση, [Τσαγγάρης, 2005], 
εκτιμά τη διαφορά μεταξύ του κύβου της ταχύτητας με τον κύβο της μέσης τιμής της ως εξής: 
 

Aurdr2urdr2u
Au

1
ˆ 3

R

0

3
R

0

3
3 α=π⇒π=α ∫∫       (2-29) 

 
Οι τιμές που μπορεί να πάρει ο διορθωτικός συντελεστής κινητικής ενέργειας α είναι 2 για στρωτή 
διαμορφωμένη ροή, ενώ όταν η κατανομή της ταχύτητας είναι ομοιόμορφη, όπως συμβαίνει στη 
τυρβώδη ροή, έχει τιμή α=1. 
 

 
 
Σχήμα 2-2. Όγκος ελέγχου (διακεκομμένη γραμμή) σε παλλόμενη ροή συρρικνούμενου ευθύγραμμου αγωγού, 
[Manopoulos et al, 2006]. 
 

Η δύναμη Κ αποτελείται από δύο τμήματα. Τη δύναμη λόγω συνεκτικών διατμητικών τάσεων 
και τη δύναμη λόγω πιέσεων, με την οποία ενεργεί το στερεό τοίχωμα στην επιφάνεια Α2-Α1. Με 
δεδομένο το γεγονός ότι η ροή αποκολλάται στο αποκλίνoν τμήμα συρρίκνωσης οι δυνάμεις λόγω 
διατμητικών τάσεων ελαχιστοποιούνται. Επομένως, από κάποια τιμή του λόγου Α2/Α1>1 και πάνω 
μπορεί να αμεληθεί η δύναμη λόγω διατμητικών τάσεων, οπότε η μόνη απομένουσα δύναμη είναι η 
δύναμη λόγω πίεσης στην επιφάνεια Α2-Α1. Δηλαδή: 
 

)AA(pK 121 −≅          (2-30), 
 
η οποία ισχύει για απότομες διευρύνσεις αγωγών. 

Επειδή η συνάρτηση της επιτάχυνσης του ρευστού στο χώρο από τη θέση (1) έως τη θέση (2) 
δεν είναι γνωστή, προσεγγίζεται από τη μέση τιμή των επιταχύνσεων του ρευστού στα άκρα του 
όγκου ελέγχου x1 και x2. Δηλαδή, η επιτάχυνση στο ολοκλήρωμα της σχέσης (2-28) μπορεί να 
προσεγγισθεί από τη σχέση, [Rath, 1976]: 
 

1 2u uu(x) 1
t 2 t t

∂ ∂∂ ⎛ ⎞≅ +⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
         (2-31) 
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Αντικαθιστώντας τη (2-30) 
υπόψη τον ορισμό της μέσης τ
 

στην εξίσωση διατήρησης της ορμής (2-27) και λαμβάνοντας 
αχύτητας στη διατομή προκύπτει: 

2x
2 2

1

2 2
xt∂

   (2-32), 

 
ενώ η εξίσωση διατήρησης της μηχανικής ενέργειας, χρησιμοπο

2 1 1 1 1 2 2A(x)u(x)dx ( u A u A ) (p p )A∂
ρ + ρ β −β = −∫  

ιώντας την (2-31) γίνεται: 
 

∫ ⎟
⎞

⎜
⎛ ∂

+
∂

ρ−α−α
ρ

+−=δ
2x

2122 dx
uu1)uu(ppp     

⎠⎝ ∂∂
1x

221121s tt22
(2-33) 

 
 Στην εξίσωση (2-32) το γινόμενο A(x)u(x)  εκφράζει τη παρ
πό οποιοδήποτε σημείο του αποκλίνοντος τμήματος της συρρίκνωσης και η μέση χρονικά τιμή της 
ίναι α η και η 

οχή του ρευστού που διέρχεται 
α
ε νεξάρτητη του x. Αν ληφθεί υπόψ εξίσωση διατήρησης της μάζας (2-26), τότε η 
εξίσωση διατήρησης ορμής (2-32) παίρνει τη μορφή: 
 

21
2
2

1At∂
      (2-34) 

 
Αντίστοιχα η εξίσωση διατήρησης της μη

ιατήρησης της μάζας (2-26) λαμβάνει τη μορφή: 

2
1212

2 ppu)A()xx(u
−=β−βρ+−

∂
ρ

χανικής ενέργειας με χρήση της εξίσωσης 
δ
 

)xx(
t

u1
A
A

2
1u)A(ppp 2

A2 12
2

1

2
22

1

−
∂⎟⎟

⎠
⎜
⎝

+    (2-35) 

 
 Αν αντικατασταθεί η διαφορά πίεσης εκατέρωθεν του απο
υρρίκνωσης από την εξίσωση διατήρησης ορμής (2-34) στην εξίσωση διατήρησης της ενέργειας (2-
5) προκύπτει

2

2
2

121s
∂⎞⎜

⎛
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ρ
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κλίνοντος τμήματος της 
σ
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22
2t2A

1
2 ⎟⎟

⎠
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⎝
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⎠
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⎝
−    (2-36) 

 
όπου Lc είναι το μήκος του συρρικνούμενου τμήματος του εύκαμπτου αγω

Σύμφωνα με πειράματα, [Bredow, 1968] και [Manopoulos, 2001], αλλά και από αριθμητικές 
ύπτει ότι η αντλητική 

γού. 

μελέτες, [Rath, 1976], [Rath & Teipel, 1978] και [Jung & Peskin, 2001], προκ
ικανότητα μέσα από διεγειρόμενους εύκαμπτους αγωγούς είναι πολύ μικρή για μικρούς αριθμούς 
Womersley (χαμηλές συχνότητες). Δηλαδή, σημαντική άντληση παρατηρείται σε σχετικά μεγάλους 
αριθμούς Womersley (υψηλές συχνότητες) όπου οι κατανομές των ταχυτήτων είναι συνήθως 
ομοιόμορφες, [Uchida, 1956]. Επειδή με την ανάπτυξη του συγκεκριμένου μοντέλου μελετούνται 
αντλητικά φαινόμενα, τα οποία όπως αναφέρθηκε απαντώνται κυρίως σε υψηλές σχετικά συχνότητες 
με ομοιόμορφες κατανομές, όλοι οι διορθωτικοί συντελεστές ορμής και κινητικής ενέργειας μπορούν 
να ληφθούν ίσοι με τη μονάδα. Λόγω αυτής της προσέγγισης στο μη γραμμικό όρο της εξίσωσης (2-
36), εισάγεται ο διορθωτικός συντελεστής Κt, ο οποίος προσδιορίζεται μέσω πειραματικής 
τεκμηρίωσης, που έχει γίνει με μελέτη της πτώσης πίεσης εκατέρωθεν τεχνητής εμφυτεύσιμης 
στένωσης σε μηριαίες αρτηρίες σκύλων, [Young et al, 1975]. 

Ο συρρικνούμενος ευθύγραμμος αγωγός (σχήμα 2-2) που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή 
της εξίσωσης (2-36) θεωρείται ότι έχει σχεδόν άκαμπτα τοιχώματα εκτός της περιοχής συμπίεσης. Με 
βάση αυτή τη θεώρηση η διατομή στην έξοδο της συρρίκνωσης Α2 είναι σχεδόν ίση με την Α που έχει 
ο αγωγός εκτός της συρρίκνωσης, ενώ η διατομή στο μέσον της συρρίκνωσης Α1 είναι η ελάχιστη που 
απαντάται καθ’ όλο το μήκος του συρρικνούμενου αγωγού. Επιπλέον, λόγω της κοινής διατομής στην 
έξοδο της συρρίκνωσης με τον υπόλοιπο αγωγό, μέσω της εξίσωσης συνέχειας προκύπτει ότι: 
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uuAuAu 2

)AA(

22

2

=⇒=
≅

, 
 

u  όπου Α είναι η διατομή του αγωγού σε τυχαία θέση εκτός της συρρίκνωσης και είναι η μέση 
ταχύτητα σε αυτή τη διατομή. 

Στον συρρικνούμενο αγωγό του σχήματος 2-2 έχει υποτεθεί ότι η ροή του ρευστού είναι προς 
α 

 προς τα αριστερά κάποια άλλη χρονική στιγμή. Όταν εφαρμόζεται η 

 
τα δεξιά για κάποια δοσμένη χρονική στιγμή. Λόγω της πάλμωσης ενδέχεται η ροή ν αναστρέφει τη 
φορά της και να κατευθύνεται
εξίσωση της μηχανικής ενέργειας το πρόσημο του όρου που περιέχει το τετράγωνο της ταχύτητας 
πρέπει να αλλάζει όταν αντιστρέφεται η ροή, ώστε να εμφανίζεται πάντα πτώση πίεσης κατά την 
κατεύθυνση της ροής, [Rath & Teipel, 1978], [Young & Tsai, 1973] και [Stergiopulos et al, 1992]. 
Κατά συνέπεια το τετράγωνο της μέσης ταχύτητας u 2 πρέπει να αντικατασταθεί με το γινόμενο uu . 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η μορφή που μπορεί να πάρει η εξίσωση (2-36) έχει ως 
εξής: 
 

uu
A

AuLA
2
⎞⎛ρ∂⎞⎛ρ 1K

2t2A
1

2
p

min
t

c

min
s ⎟⎟

⎠
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⎝
−+

∂⎟⎟
⎠
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⎝
−=δ      (2-37) 

 
όπου Amin=A1, είναι η ελάχιστη διατομή στο μέσον της συρρ

Ο συντελεστής Kt εξαρτάται από το πλάτος συμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού, το οποίο 
ρίζεται από τη σχέση: 

ίκνωσης. 

ο
 

0

min0
b A

AA
ˆA

−
=          (2-38) 

 
 
και κυμαίνεται στο διάστημα 0≤Αb≤1, ενώ Α0 είναι η απαραμόρφωτη διατομή του εύκαμπτου αγωγού. 
 Χρησιμοποιώντας τις πειραματικές τιμές του διορθωτικού συντελεστή Κt από τη
ιβλιογραφία, [Young et al, 1975], για τρεις τιμές του πλάτους συμπίεσης Α  (0.6, 0.75, και 0.9), 

που κ=-3.182, λ=+2.306 και
αναφέρονται σε πλάτος συμπ
πορεί να αποδώσει τη συνάρτηση K =Κ (Α ) για χαμηλά πλάτη συμπίεσης. Έτσι, η προσαρμογή 

 
β b
προκύπτει η εξάρτηση Kt=Κt(Αb) μέσω πολυωνυμικής προσαρμογής της μορφής: 
 

η+λ+κ= b
2
bt AAK          (2-39) 

 
ό  η=+2.072. Επειδή τα πειραματικά σημεία είναι μόνο τρία και 

ίεσης πάνω από 0.5 περίπου, η παραπάνω πολυωνυμική προσαρμογή δε 
μ t t b
γίνεται αποδεκτή μέχρι του σημείου που το πολυώνυμο 2ου βαθμού παρουσιάζει μέγιστο, ώστε να μην 
αλλάζει η μονοτονία της συναρτήσεως Kt=Κt(Αb). Συνεπώς, η σχέση προσαρμογής (2-39) ισχύει για 
πλάτος συμπίεσης 0.36/2-Ab ≡κλ=  και πάνω. Για το διάστημα 0≤Αb≤0.36, όπου το πλάτος 
συμπίεσης είναι μικρό, ο λόγος Α/Αmin≅1 και επομένως η εκλογή του συντελεστή Kt δεν επηρεάζει το 
αποτέλεσμα στον σχεδόν μηδενικό μη γραμμικό όρο της εξίσωσης (2-37). Έτσι, για το διάστημα 
0≤Αb≤0.36 η συνάρ t t b  σταθερή και εκλέγεται να έχει τιμή ίση με τη μέγιστη 
της συνάρτησης προσαρμογής, (Κt max=-λ2/4κ+η≡2.49), ώστε να εξασφαλίζεται και η μαθηματική της 
συνέχεια, (σχήμα 2-3). 

Για ολόκληρο το διάστημα μεταβολής του πλάτους συμπίεσης Αb ο διορθωτικός συντελεστής 
λόγω τύρβης και αποκόλλησης παίρνει τιμές σύμφωνα με τη σχέση: 
 

τηση K =Κ (Α ) θεωρείται
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(0.36, 2.49) πειραματικά σημεία:
καμπύλη προσαρμογής:

(0.6, 2.31)

(0.75, 2.01)

(0.9, 1.57)

 
 

Σχήμα 2-3. Καμπύλη προσαρμογής στα πειραματικά δεδομένα Κt-Ab για την εξαγωγή της συνάρτησης 
Kt=Κt(Αb), [Manopoulos et al, 2006]. 
 
 Σύμφωνα με την εξίσωση (2-40) και το αντίστοιχο διάγραμμα του σχήματος 2-3 παρατηρείται 
ότι ο συντελεστής Κt λαμβάνει μη μηδενικές τιμές για ολόκληρο το διάστημα μεταβολής του Αb από 0 
έως 1, ακόμη και στην περίπτωση της σχεδόν πλήρους έμφραξης του αγωγού όπο  η Αmin τείνει στο 
μηδέν. Κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται πάντα η επιρροή των υδραυλικών απωλειών λόγω 

πίεση αγωγών με μεγάλο πλάτος συμπίεσης, [Young, 1979]. 

υ

αποκόλλησης της ροής στη συρρίκνωση, οι οποίες είναι κυρίαρχες σε σχέση με τις απώλειες λόγω 
ξώδους και αδράνειας στην πτώση ι

 Η συρρίκνωση επηρεάζει το ροϊκό πεδίο καθ’ όλο το μήκος L του αγωγού, προκαλώντας μία 
πτώση πίεσης της οποίας η μέση τιμή κατά μήκος είναι δps/L. Θεωρείται ότι για το στοιχειώδες τμήμα 
ενός εύκαμπτου αγωγού dx η κλίση πίεσης λόγω της συμπίεσης ∂ps/∂x είναι περίπου ίση με τη μέση 
τιμή της πτώσης πίεσης λόγω συρρίκνωσης όπως αναπτύχθηκε παραπάνω. Έτσι, χρησιμοποιώντας 
αυτή τη θεώρηση και λαμβάνοντας υπόψη την εξίσωση (2-37) η κλίση πίεσης λόγω συμπίεσης του 
εύκαμπτου αγωγού δίνεται από τη σχέση: 
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    (2-41) 

 
 Αντικαθιστώντας τη (2-41) στην εξίσωση (2-25) η κλίση πίεσης για παλλόμενη ροή σε 
υρρικνούμενο ευθύγραμμο αγωγό έχει τησ

 
 μορφή: 

2

u u
⎞
⎟    (2-42) c

v u t
min min

Lp 8 A u AC u C 1 K 1
x A A 4L t 2L A

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛∂ πμ ∂ ρ
− = + ρ + − + −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜∂ ∂⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 
Αντικαθιστώντας την εξίσωση (2-42) στη (2-21) προκύπτει η διατμητική τάση του 

οιχώματος: τ
 

2

u u
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  (2-43) c
R v u t

min min

LR 8 A u 1 AC u C 1 1 K 1
2 A A 4L t 2L A

⎧ ⎫⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ρ πν ∂⎪ ⎪τ = − + − + − + −⎢ ⎥⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭
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 Θεωρώντας εκτός της περιοχής συμπίεσης σχετικά μικρές τις παραμορφώσεις του εύκαμπτου 
τοιχώματος των αγωγών του μοντέλου μπορεί η διατμητική τάση στην εξίσωση (2-
αντικατασταθεί από την (2-43) και να προκύψει: 

 ορμής 20) να 

 
2

c t
u v

min min

L KA u u 1 p u AC 1 u 8 C 1 u u 0
A 4L t x x A 2L A

⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂
+ − + + + πν + − =⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ρ ∂⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

  (2-44) 
⎡

όπου για λόγους απλούστερης απεικόνισης 
 

και pp =  uu =  εννοούνται τα μέσα μεγέθη της 
ταχύτητας και της πίεσης του ρευστού επί της διατομής και Αmin είναι η ελάχιστη γκ
διατομής του εύκαμπτου αγωγού σε μία δοσμένη χρονική στιγμή. Όταν Αmin=Α τότε δεν υφίσταται 
αμία συρρίκνωση στον εύκαμπτο αγωγό και η εξίσωση (2-44) παίρνει ακριβώς τη μορφή της (2-24) 

γωγού εδόν ά

Παρατηρώντας τις εξισώσεις ορμής (2-24) ή (2-44) και συνέχειας (2-19) διαπιστώνεται ότι 
χει επιτευχθεί περιορισμός των αγνώστων μεγεθών σε τρία και ανεξαρτησία αυτών από τη 

η στη διατομή 
ια διατομή 

 εύκ

α το

τιμή της ε άρσιας 

κ
που ισχύει για παλλόμενη ροή ευθύγραμμου α  με σχ καμπτα τοιχώματα. Είναι προφανές 
ότι το πλάτος συμπίεσης Ab καθορίζει, μέσω της εξίσωσης ορισμού του, ποια είναι η τιμή της 
ελάχιστης διατομής Αmin στον εύκαμπτο αγωγό, η οποία είναι υπεύθυνη για το βαθμό συμμετοχής των 
όρων τύρβης και αποκόλλησης στην εξίσωση ορμής (2-44). Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος 
συμπίεσης Ab, τόσο μικρότερη είναι η ελάχιστη διατομή Αmin του συρρικνούμενου αγωγού με 
αποτέλεσμα την αυξημένη επιρροή των όρων τύρβης και αποκόλλησης στην εξίσωση (2-44). 
Συγκεκριμένα ο μη γραμμικός όρος του συντελεστή Kt κατέχει το πιο σημαντικό ρόλο, καθότι 
πολλαπλασιάζεται και με το τετράγωνο της ταχύτητας. 
 
 
2.6 Διαμόρφωση πίεσης με βάση την εγκάρσια διατομή εύκαμπτου αγωγού 
 

έ
συντεταγμένη r. Δηλαδή, τα μεγέθη που είναι άγνωστα προς προσδιορισμό είναι η μέσ
αχύτητα του ρευστού u(x, t), η μέση στη διατομή πίεση του ρευστού p(x, t) και η εγκάρστ
του αμπτου αγωγού A(x, t). Για τους τρεις αυτούς αγνώστους αναζητείται μία επιπλέον εξίσωση 
πέραν αυτών της συνέχειας και της ορμής, ώστε όλες μαζί να αποτελούν σύστημα εξισώσεων (3x3), 
το οποίο αν επιλυθεί να προκύπτουν οι τρεις ανωτέρω άγνωστες συναρτήσεις για διάφορες 
περιπτώσεις αρχικών και οριακών συνθηκών. 

Η επιπλέον σχέση μπορεί να είναι μία καταστατική εξίσωση μεταξύ της μεταβλητής διατομής 
του εύκαμπτου αγωγού και της εσωτερικής διαμορφούμενης πίεσης του ρευστού. Για την 
κατάστρωση αυτής της καταστατικής εξίσωσης θεωρείται ο λεπτότοιχος αγωγός με αξονική 
συμμετρία του σχήματος 2-4. Λεπτότοιχος θεωρείτ ι ένας αγωγός όταν  πάχος του s είναι το 10% 
της ακτίνας του R0, [Κερμανίδης, 1988]. Σ’ αυτήν την περίπτωση το τοίχωμα του αγωγού θεωρείται 
ως μεμβράνη, η οποία αν στο εσωτερικό του αγωγού επικρατεί πίεση p(x, t) και στο εξωτερικό του η 
πίεση περιβάλλοντος pe(x, t), τότε καταπονείται μόνο με εφελκυστικές ή θλιπτικές ορθές τάσεις 
εφαπτομενικές στο επίπεδό της, οι οποίες θεωρούνται σταθερές κατά το πάχος επειδή αυτό είναι 
σχετικά μικρό.  
 

 
 
Σχήμα 2-4. Εντατική κατάσταση στο τοίχωμα λεπτού ελαστικού σωλήνα κατόπιν επιβολής διατοιχωματικής 
πίεσης, [Rath, 1978]. 
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Σύμφωνα με τη γραμμική θεωρία ελαστικότητας που ισχύει για λεπτά ελαστικά τοιχώματα 
κυλινδρικών αγωγών, όπως αυτό που φαίνεται στο σχήμα 2-4, οι περιφερειακές και διαμήκεις τάσεις, 
σt και σx αντίστοιχα, σχετίζονται με τις εγκάρσιες και αξονικές παραμορφώσεις, εt και εx αντίστοιχα, 
μέσω των ακόλουθων εξισώσεων του νόμου του Hooke, [Timoshenko & Goodier, 1970]: 
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όπου m είναι ο λόγος Poisson και Ε το μέτρο ελαστικότητας (ή μέτρο του Young) για το υλικό του 
τοιχώματος του ελαστικού αγωγού. 
 Αν υποτεθεί ότι ο αγωγός δεν επιμηκύνεται η αξονική παραμόρφωση είναι μηδέν και συνεπώς 
η εξίσωση (2-46) δίνει τη διαμήκη τάση tx mσ=σ , η οποία αν αντικατασταθεί στη (2-45) η 
εγκάρσια παραμόρφωση γίνεται: 
 

E
)m1( t

2

t
σ−

=ε          (2-47) 

 
Αν αφαιρεθεί ένα ημικυλινδρικό τμήμα του ελαστικού αγωγού του σχήματος 2-4 και 

θεωρηθεί η κατακόρυφη ισορροπία του, προκύπτει η περιφερειακή τάση σ  συναρτήσει της 
διατοιχωματικής πίεσης

 
t

 p-pe σύμφωνα με τη σχέση: 
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όπου R=R(x, t) είναι η ακτίνα του εύκαμπτου
 Αντικαθιστώντας στην εξίσωση (2-47) ειακή  από την εξίσωση (2-48) και 
την εγκάρσια παραμόρφωση από τον

 αγωγού. 
την περιφερ τάση

 ορισμό της προκύπτει: 
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φούμενης
 αγωγού: 

 
η οποία αν επιλυθεί ως προς την πίεση του ρευστού, λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της διατομής 
Α=πR2, προκύπτει η ζητούμενη καταστατική εξίσωση μεταξύ της εσωτερικής διαμορ  πίεσης 
ου ρευστού και της μεταβλητής διατομής του εύκαμπτουτ
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ζει την ταχύτητα διάδοσης του κύματος 
ίεσης σε εύκαμπτο αγωγό συναρτήσει των χαρακτηριστικών των υλικών του ρευστού και του 
τοιχώματος του αγωγού, καθώς και της γεωμετρίας του εύκαμπτου αγωγού. Η ταχύτητα αυτή 
εξάγεται μέσω της εξίσωσης Moens-Korteweg, [M ns, 1878] και [Korteweg, 1878] και περιγράφεται 
πό τη σχέση: 

⎝0

 
 Πιο απλοποιημένη μορφή της παραπάνω εξίσωσης επιτυγχάνεται με χρήση της παλμικής 
ταχύτητας κύματος c0 (pulse wave velocity), η οποία εκφρά
π
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Όταν λαμβάνεται υπόψη και ο λόγος Poisson m, [Bergel, 1961] και [Rath, 1978]. Συνδυάζοντας 
κατάλληλα την εξίσωση (2-49) και (2-50)
 

 προκύπτει: 

⎟
⎟
⎠

⎜
⎜
⎝
−ρ+=

A
1c2p 02

0e         (2-51) 

 
 Σημειώνεται ότι η παλμική ταχύτητα του κύματος c0 συνδέεται άμεσα με την ειδική 
ενδοτικότητα του εύκαμπτου αγωγού, [Bramwell & Hill, 1922] και [Horeman & Noordergraaf, 1958], 
η οποία προσδ

⎞⎛ A
p

ιορίζεται από τη μεταβολή του όγκου dV του εύκαμπτου αγωγού που συμβαίνει με 
ύξηση dp της επιβληθείσας πίεσης σύμφωνα με τη σχέση: 
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όπου V ο όγκος ενός τμήματος του εύκαμπτου αγωγού. Έχει υποτεθεί ανωτέρω ότι η μεταβολή του 
γκου του εύκαμπτου αγωγού προκαλείται μόνο απόό
υ

 τη διόγκωση ή συρρίκνωσή του χωρίς να 
φίσταται επιμήκυνση. Σ’ αυτή τη περίπτωση η μεταβολή του όγκου εξαρτάται μόνο από τη 
μεταβολή της διατομής dA του ε
της εγκάρσιας διατομής ενός εύκαμπτου

ύκαμπτου αγωγού, οπότε μπορεί να οριστεί η ειδική ενδοτικότητα 
 αγωγού ως εξής, [Noordergraaf & Horeman, 1958]: 
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Η καταστατική εξίσωση (2-51) μαζί με τις εξισώσει

k

ς ορμής (2-24) ή (2-44) και συνέχειας (2-
9) αποτελούν υπερβολικό σύστημα τριών εξισώσεων με τρεις αγνώστους, την ταχύτητα του ρευστού 

u=u(x, t), την πίεση του ρευστού p=p(x, t) και την εγκάρσια διατομή του εύκαμπτου αγωγού Α=A(x, 
t). 

ησης της 
. Για την απλοποίηση των εξισώσεων του μοντέλου η ροή του ρευστού θεωρείται 

αξονοσυμμετρική χωρίς π
αγωγών μικρής καμπυλότητας με σχέση ακτίνας προς μήκος επίσης μικρή. Οι δύο εξισώσεις 
λοκληρώνονται επί της εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού, θεωρώντας ότι τα στοιχεία του 
ρευστού

εκτικότητα ρευστού παλλόμενης ροής σε ευθύγραμμο αγωγό. 
Για την περίπτωση έντονων συρρικνούμενων τμημάτων εύκαμπτων αγωγών το μοντέλο έχει 

ελτιωθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα φαινόμενα τύρβης και αποκόλλησης της ροής του ρευστού που 
μενες στενώσεις και απαντώνται κατά τη μελέτη των 

ντλητικών φαινομένων σε εύκαμπτους αγωγούς. Δηλαδή, θεωρώντας παλλόμενη ροή σε 
συρρικν

ε  

1

 
 
2.7 Σύνοψη κεφαλαίου-γενικά σχόλια 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ένα μονοδιάστατο μοντέλο ροής ασυμπίεστου ρευστού με 
σταθερό ιξώδες και θερμοκρασία σε κυλινδρικό αγωγό με εύκαμπτα τοιχώματα. Βασίζεται στην 
ξίσωση Navier-Stokes κατά την αξονική κατεύθυνση του αγωγού και στην εξίσωση διατήρε
μάζας

εριδίνηση (swirl) και λαμβάνει χώρα εντός στενόμακρων κυλινδρικών 

ο
 είναι σε συνεχή επαφή με τα στοιχεία του κυλινδρικού εύκαμπτου αγωγού (κινηματική 

οριακή συνθήκη στο τοίχωμα). Επιπλέον, η εφαπτομενική διατμητική τάση του ρευστού στο τοίχωμα 
μοντελοποιείται με βάση τη θεωρία Womersley, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αδράνεια όσο και τη 
συν

β
συμβαίνουν γύρω από χρονικά μεταβαλλό
α

ούμενο ευθύγραμμο αγωγό η εφαπτομενική διατμητική τάση του ρευστού στο τοίχωμα 
μοντελοποιείται με δύο επιπλέον όρους, πέραν αυτών που ισχύουν μέχρι τώρα από τη θεωρία 
Womersley. Ο ένας όρος που προκύπτει είναι γραμμικός και εκφράζει την επίδραση των αδρανειακών 
φαινομένων λόγω της συρρίκνωσης, νώ ο άλλος είναι μη γραμμικός, έχοντας έντονη επίδραση και 
εκφράζει την πτώση πίεσης που προκαλείται στη ροή λόγω τύρβης και αποκόλλησης γύρω από τη 
συρρίκνωση. 

Οι προκύπτουσες άγνωστες συναρτήσεις από την κατάστρωση του μοντέλου είναι η ταχύτητα 
του ρευστού, η πίεση του ρευστού και η εγκάρσια διατομή του εύκαμπτου αγωγού. Για την εύρεση 
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των τριών αυτών αγνώστων συναρτήσεων χρησιμοποιείται μία επιπλέον αλγεβρική καταστατική 
εξίσωση, πέραν αυτών της συνέχειας και της ορμής, η οποία συνδέει τη μεταβλητή διατομή του 
εύκαμπτου αγωγού με την εσωτερική διαμορφούμενη πίεση του ρευστού. Αυτή η καταστατική 
εξίσωση

ο ό

 ασφαλή αποτελέσματα σε καμπύλους αγωγούς μικρής ακτίνας καμπυλότητας, 
σε περι

πτο. Το κλειστό αυτό υδραυλικό κύκλωμα προσομοιάζει, είτε το πρωτόγονο κυκλοφορικό 
σύστημ

 προκύπτει από τη γραμμική θεωρία ελαστικότητας, η οποία ισχύει για λεπτά ελαστικά 
τοιχώματα κυλινδρικών αγωγών με αξονική συμμετρία, των οποίων το πάχος δεν ξεπερνά το 10% της 
ακτίνας. 

Και ι τρεις παραπάνω εξισώσεις του μοντέλου αποτελούν υπερβολικ  σύστημα (3x3), του 
οποίου η επίλυση καθορίζει τα ρευστομηχανικά μεγέθη μη μόνιμης μονοδιάστατης ροής ρευστού 
εντός εύκαμπτου κυλινδρικού αγωγού, με τις προαναφερθείσες παραδοχές. Συνήθως η ροή που 
προκύπτει από τέτοιου είδους μοντέλα δεν καλείται μονοδιάστατη αλλά ψευδο-μονοδιάστατη εξαιτίας 
της επιπλέον μεταβολής της εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού σε κάθετη διεύθυνση από 
αυτή της ταχύτητας του ρευστού. Με βάση τις παραδοχές το συγκεκριμένο μοντέλο δε μπορεί να 
θεωρηθεί ότι παρέχει

πτώσεις κατάρρευσης (collapsing) του τοιχωμάτων των εύκαμπτων αγωγών, σε εύκαμπτους 
αγωγούς που δεν είναι λεπτότοιχοι και έχουν σημαντικό πάχος σε σχέση με την ακτίνα τους, σε μη 
κυκλικές διαμορφώσεις εγκαρσίων διατομών των εύκαμπτων αγωγών, όπου χρειάζονται και πάνω από 
μία συνιστώσα της ταχύτητας του ρευστού για την περιγραφή του πεδίου ροής. 
 Το μοντέλο που έχει αναπτυχθεί σ’ αυτό το κεφάλαιο χρησιμοποιείται στο κεφάλαιο 4 για την 
περιγραφή του φαινομένου της άντλησης χωρίς βαλβίδες σ’ ένα σύστημα κλειστού βρόχου που 
απαρτίζεται από δύο ελαστικούς αγωγούς διαφορετικών μέτρων ελαστικότητας, έναν εύκαμπτο και 
έναν άκαμ

α των διαφόρων χορδωτών, καθώς και του ανθρώπινου εμβρύου, είτε την πειραματική διάταξη 
του κεφαλαίου 3, η οποία βασίζεται στην πρωταρχική ιδέα του ιατρού Liebau για τη μελέτη της 
άντλησης χωρίς βαλβίδες, [Liebau, (ZfK), 1956]. Επιπλέον, η ολοκληρωμένη επί της διατομής του 
εύκαμπτου αγωγού εξίσωση διατήρησης της μάζας (συνέχειας) χρησιμοποιείται στο κεφάλαιο 5, όπου 
περιγράφεται το φαινόμενο της άντλησης με βαλβίδες μέσα από ευθύγραμμο εύκαμπτο αγωγό, ο 
οποίος διεγείρεται από έναν μηχανισμό περισταλτικής αντλίας κατάλληλης συμπίεσης και 
αποσυμπίεσης. 



3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕ 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΡΟΧΟ ΑΓΩΓΩΝ 

 
 
 
3.1 Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η πειραματική μελέτη του φαινομένου της άντλησης χωρίς 
βαλβίδες, μέσω πειραματικής διάταξης κλειστού βρόχου αγωγών. Παρόμοιες διατάξεις προτείνονται 
για πρώτη φορά από το Liebau, όπως αυτό του σχήματος 3-1(α), το οποίο αποτελείται από στενό 
σωλήνα μήκους 45 cm και διαμέτρου 1.5 cm, που συνδέεται με κυλινδρικό δοχείο ίδιου μήκους αλλά 
με ευρύτερη διατομή 8 cm. Στην ελεύθερη επιφάνεια του κλειστού μεγαλύτερου κυλινδρικού δοχείου 
υπάρχει στρώμα αέρα, ώστε να γίνεται προσομοίωση του φαινόμενου της ελαστικότητας. Η πάλμωση 
του ρευστού στο κύκλωμα επιτυγχάνεται με έμβολο εργαζόμενο περιοδικά, όμως η φάση της 
συμπίεσης είναι σύντομη και η φάση της οπισθοχώρησης αργή, ώστε να προσομοιάζεται όσο το 
δυνατόν ο ρυθμός λειτουργίας της ανθρώπινης αιματικής κυκλοφορίας, [Liebau, (N),1955]. 
 

 
(α) 

 
(β) 

 
Σχήμα 3-1. (α) Σχηματική αναπαράσταση διάταξης αντλίας κλειστού βρόχου χωρίς βαλβίδες εμπνευσμένο από 
την ανθρώπινη αιματική κυκλοφορία. Διακρίνονται: (1) έμβολο με όγκο εμβολισμού 100 cm3, (2) νερό με 
σωματίδια από καουτσούκ για την παρατήρηση της ροής, (3) γυάλινο κυλινδρικό δοχείο μήκους 45 cm και 
διαμέτρου 8 cm, (4) στρώμα εγκλωβισμένου αέρα, (5) γυάλινος σωλήνας διαμέτρου 1.5 cm για την κατάθλιψη 
του νερού στο κυλινδρικό δοχείο, (6) γυάλινοι αγωγοί σύνδεσης μεταξύ του στενού σωλήνα και του 
μεγαλύτερου κυλινδρικού δοχείου, (7) γυάλινος σωλήνας μήκους 45 cm και διαμέτρου 1.5 cm, [Liebau, (N), 
1955]. (β) Σχηματική αναπαράσταση πειραματικής διάταξης αντλίας κλειστού βρόχου χωρίς βαλβίδες. 
Διακρίνονται: (1) κινητήρας, (2) μειωτήρας στροφών, (3) στρόφαλος με χρονική περίοδο πλήρους περιστροφής 
Τ, (4) ζύγωθρο, (5) διωστήρας με έμβολο χρόνου συμπίεσης ts<T-ts, (6) κύλινδρος, (7) μακρύς σωλήνας AD, (8) 
βραχύς σωλήνας AE, (9) κλειστό δοχείο νερού, [Mahrenholtz, (FiI), 1963]. 
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Για την ποσοτική καταγραφή των αποτελεσμάτων της διάταξης του σχήματος 3-1(α) που 
εμπνεύστηκε ο Liebau, ο Mahrenholtz προτείνει την πειραματική διάταξη του σχήματος 3-1(β) και 
εκτελώντας σειρά πειραμάτων αποδεικνύει ποσοτικά την αντλητική ικανότητα του κλειστού 
κυκλώματος, [Mahrenholtz, (VdDGfK), 1963]. Ουσιαστικά ο Mahrenholtz είναι ο πρώτος που 
παρουσιάζει κάποια ποσοτικά πειραματικά αποτελέσματα για κλειστό βρόχο αγωγών με συμπαγή 
τοιχώματα, λαμβάνοντας όμως υπόψη την ενδοτικότητα μέσω εγκλωβισμού ποσότητας αέρα στο 
κύκλωμα. Παρόλη την καταγραφή κάποιων αποτελεσμάτων η μελέτη χαρακτηρίζεται ποιοτική 
τελικά, αφού διερευνήθηκε μόνο μία περίπτωση διέγερσης, καταγράφοντας την ελεύθερη επιφάνεια 
του ρευστού στο κλειστό δοχείο και τη μέση διαδρομή των σωματιδίων που περιέχει το ρευστό του 
κυκλώματος χωρίς να εξεταστούν διεξοδικά οι διάφορες παράμετροι επιρροής του φαινομένου. 

Εκτός από την παραπάνω διάταξη ο κλειστός βρόχος μπορεί να σχηματίζεται από τη σύνδεση 
των άκρων δύο αγωγών που έχουν, είτε διαφορετική ελαστικότητα, είτε διαφορετική διάμετρο (σχήμα 
3-2). Όταν το κύκλωμα γεμίζεται με νερό και συμπιέζεται περιοδικά σε τμήμα του πιο εύκαμπτου 
αγωγού κατευθυνόμενη ροή αναπτύσσεται υπό προϋποθέσεις. Τα βασικά στοιχεία κατά το Liebau που 
είναι απαραίτητα για τη σημαντική αντλητική ικανότητα του συστήματος είναι η ύπαρξη 
ασυμμετριών και η εφαρμογή της παλμικής διέγερσης να γίνεται με απότομες επιταχύνσεις και 
επιβραδύνσεις. Η ασυμμετρία μπορεί να υφίσταται, τόσο στη γεωμετρία και την ελαστικότητα των 
δύο αγωγών, όσο και στη θέση εφαρμογής της διέγερσης του ελαστικού αγωγού, η οποία πρέπει να 
είναι απομακρυσμένη από το κέντρο του διεγειρόμενου πιο ελαστικού αγωγού, [Liebau, (ZfK), 1955] 
και [Liebau, (ZfK), 1956]. 
 

 
(α) 

 

 
 

 
 
 

(β) 

 
(γ) 

 
 
Σχήμα 3-2. Διατάξεις κλειστών βρόχων αγωγών χωρίς 
βαλβίδες με διαφορετική ελαστικότητα ή διάμετρο. (α) 
Διακρίνονται: (1) διεγειρόμενο τμήμα μήκους 10 cm, 
(2) εύκαμπτος σωλήνας χαμηλού μέτρου 
ελαστικότητας και σχετικά μεγάλης διαμέτρου 
(δυνάμει), (3) εύκαμπτος σωλήνας χαμηλού μέτρου 
ελαστικότητας και μικρότερης διαμέτρου, (4) σωλήνας 
υψηλού μέτρου ελαστικότητας και σχετικά μικρής 
διαμέτρου, (5) γυάλινος σωλήνας παρατήρησης, 
[Liebau, (ZfK), 1955]. (β) Διακρίνονται: (1) σημείο 
διέγερσης, (2) νερό με σωματίδια από καουτσούκ για 
την παρατήρηση της ροής, (3) πολύ ελαστικός αγωγός, 
(4) Κατεύθυνση ροής, (5) ανελαστικός αγωγός, 
[Liebau, (ZfK), 1956]. (γ) Διακρίνονται: (1) σημείο 
διέγερσης, (2) σημεία σύνδεσης των δύο αγωγών, (3) 
εύκαμπτος σωλήνας χαμηλού μέτρου ελαστικότητας, 
(4) σωλήνας υψηλού μέτρου ελαστικότητας, [Liebau, 
(ZfK), 1956]. 
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(α) 

 
(β) 

 
Σχήμα 3-3. Πειραματικές διατάξεις ανοικτού συστήματος αγωγών για την περιγραφή του φαινομένου της 
άντλησης χωρίς βαλβίδες. Διακρίνονται: (1) δεξαμενή ρευστού αναρρόφησης, (2) θέση συμπίεσης-
αποσυμπίεσης εύκαμπτου αγωγού, (3) εύκαμπτος ελαστικός αγωγός μήκους 400 mm και διαμέτρου 10mm, (4) 
ελαστικός αγωγός (α) μήκους 1000mm και διαμέτρου 2mm και (β) μήκους 1600mm και διαμέτρου 2.5mm, (5) 
εκροή ρευστού, (6) κωνικό συνδετικό τμήμα, (7) δεξαμενή ρευστού κατάθλιψης, (α) [Liebau, (ZfdGEM), 1954] 
και (β) [Liebau, (Ν), 1954]. 
 

 
 
Σχήμα 3-4. Πειραματική διάταξη ανοικτού 
συστήματος αγωγών χωρίς βαλβίδες για την 
προσομοίωση της κυκλοφορίας του αίματος 
στην αριστερή πλευρά της καρδιάς. 
Διακρίνονται: (1) εισροή ρευστού μέσω 
κάνουλας (πνευμονικές αρτηρίες), (2) πίεση 
εισόδου πειραματικής διάταξης στα 
15cmH2O, (3) δοχείο (όγκος αγγειακού 
συστήματος πνευμόνων), (4) μέτρηση 
πίεσης (πνευμονικών φλεβών), (5) τρεις 
σωλήνες διαμέτρου 0.8cm (πνευμονικές 
φλέβες), (6) ελαστικός θάλαμος (αριστερός 
κόλπος), (7) επιβολή πίεσης επί του 
ελαστικού θαλάμου (αριστερού κόλπου), 
(8) μέτρηση πίεσης (αριστερού κόλπου), (9) 
συνδετικό τμήμα αγωγού μήκους 0.5cm και 
διαμέτρου 1.2cm (μιτροειδής βαλβίδα), (10) 
ελαστικός θάλαμος (αριστερή κοιλία), (11) 
συνδετικό τμήμα αγωγού διαμέτρου 0.8cm 
(αορτική βαλβίδα), (12) επιβολή πίεσης επί 
του ελαστικού θαλάμου (αριστερής 
κοιλίας), (13) κατακόρυφος αγωγός 
(αρτηριακή πλευρά), (14) εκροή ρευστού, 
[Liebau, (ZfdGEM), 1955]. 

 
Εκτός από τις πειραματικές διατάξεις κλειστού βρόχου αγωγών ο Liebau υποδεικνύει και 

διατάξεις ανοικτού συστήματος αγωγών για την περιγραφή του φαινομένου της άντλησης χωρίς 
βαλβίδες. Αυτές παρουσιάζονται στο σχήμα 3-3 και απαρτίζονται από μία δεξαμενή, έναν ελαστικό 
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σωλήνα ο οποίος είναι βυθισμένος στη δεξαμενή και έναν κατακόρυφο αγωγό μικρότερης διαμέτρου. 
Η περιοδική συμπίεση και αποσυμπίεση του μεγαλύτερης διαμέτρου εύκαμπτου αγωγού προκαλεί 
σταδιακά αναρρόφηση ρευστού από τη δεξαμενή που είναι βυθισμένος με αποτέλεσμα το ρευστό να 
ανέρχεται μέχρι την έξοδό του από το ανοιχτό άκρο του αγωγού μικρότερης διαμέτρου, [Liebau, 
(ZfdGEM), 1954] και [Liebau, (Ν), 1954].  

Επιπλέον ο Liebau παρατηρεί κλινικά ότι υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που επιβιώνουν με 
έντονα σκληρυμένες καρδιακές βαλβίδες, οι οποίες παραμένουν σχεδόν ακίνητες και δεν λειτουργούν 
σωστά. Έτσι υποθέτει ότι η φυσιολογική κατάσταση της κυκλοφορίας διατηρείται, τόσο εξαιτίας των 
διαφορετικών ελαστικών ιδιοτήτων των διαφόρων τμημάτων της καρδιάς, όσο και των διαφορετικών 
γεωμετριών των αγγείων του κυκλοφορικού συστήματος. Υπό αυτό το σκεπτικό και έχοντας 
αποδείξει πειραματικά την ισχύ του φαινομένου της άντλησης χωρίς βαλβίδες παρουσιάζει την 
πειραματική διάταξη του σχήματος 3-4, στην οποία προσομοιάζεται το αριστερό τμήμα της καρδιάς 
με την πνευμονική και αρτηριακή πλευρά [Liebau, (ZfdGEM), 1955]. 

Η πρώτη ουσιαστικά ποσοτική καταγραφή του φαινομένου της άντλησης χωρίς βαλβίδες 
μέσω εύκαμπτων αγωγών γίνεται μέσω των πειραματικών μελετών του Bredow για ανοιχτό όμως 
σύστημα αγωγών, [Bredow, 1968]. Διευρύνοντας τις προτάσεις Liebau χρησιμοποιεί τη διάταξη του 
σχήματος 3-5 για να καταγράψει το φαινόμενο για εύκαμπτο αγωγό τα άκρα του οποίου συνδέονται 
με δύο όμοια δοχεία και μπορεί να διεγείρεται σε διάφορες θέσεις. 
 

 
 
Σχήμα 3-5. Σχηματική αναπαράσταση πειραματικής διάταξης ανοικτού συστήματος εύκαμπτου αγωγού για την 
καταγραφή του φαινομένου της άντλησης χωρίς βαλβίδες. Διακρίνονται: (1) εύκαμπτος αγωγός, (2) πέλμα 
συμπίεσης-αποσυμπίεσης εύκαμπτου αγωγού, (3) έκκεντρο κινούμενο επί του πέλματος από ηλεκτροκινητήρα, 
(4) συγκοινωνούντα δοχεία μέσω του εύκαμπτου αγωγού, [Bredow, 1968]. 
 

Οι παράμετροι επιρροής του φαινομένου που εξετάζονται είναι η συχνότητα διέγερσης του 
εύκαμπτου αγωγού, η χρονική ασυμμετρία της συμπίεσης-αποσυμπίεσης, το μήκος του πέλματος 
διέγερσης, η θέση της διέγερσης επί του εύκαμπτου αγωγού, το υλικό του ελαστικού σωλήνα, η 
διαμήκης αλλά και η περιφερειακή προένταση του εύκαμπτου αγωγού, το συνολικό μήκος του 
εύκαμπτου αγωγού, το ύψος του ρευστού στα δοχεία που καθορίζει την υδροστατική πίεση στα άκρα 
του εύκαμπτου αγωγού, το πλάτος διέγερσης, τα χαρακτηριστικά του ρευστού (νευτώνειο και μη) και 
οι συμμετρικές αντιστάσεις (μέσω στενώσεων) στα άκρα του εύκαμπτου αγωγού. Από τη διεξαγωγή 
των πειραμάτων προκύπτει ότι, όσο ασύμμετρη είναι η διέγερση, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
υψομετρική διαφορά του ρευστού στα δοχεία, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις η κατεύθυνση της ροής 

 78



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΡΟΧΟ ΑΓΩΓΩΝ 
 
αντιστρέφεται περίπου στις ίδιες συχνότητες. Η αξονική προένταση του εύκαμπτου αγωγού δεν 
επηρεάζει τα αποτελέσματα. Για μικρότερα μήκη εύκαμπτου αγωγού οι καμπύλες του ανοιγμένου 
ύψους της διαφοράς στάθμης των δοχείων συναρτήσει της συχνότητας μετατοπίζονται προς 
μεγαλύτερες συχνότητες, ενώ αυξάνει η μέγιστη τιμή τους. Με αύξηση της αρχικής υδροστατικής 
πίεσης οι καμπύλες μετατοπίζονται προς μεγαλύτερες συχνότητες, ενώ η μέγιστη τιμή τους αρχικά 
αυξάνει και στη συνέχεια ελαττώνεται. Αύξηση του μήκους του πέλματος διέγερσης οδηγεί σε 
εμφάνιση του μέγιστου σε μικρότερη συχνότητα. Μικρότερα βάθη συμπίεσης οδηγούν σε μικρότερες 
μέγιστες τιμές και μετακίνηση των καμπυλών σε μεγαλύτερες συχνότητες. 

Επιπλέον, η μεταβολή της χρονικής συνάρτησης της διατομής του εύκαμπτου αγωγού στη 
διέγερση προκαλεί μεταβολή και στις καμπύλες ανοιγμένου ύψους-συχνότητας, ενώ η χρήση 
μεθυλοσελουλόζης (methylcellulose), ρευστού με ρεολογικά χαρακτηριστικά ανάλογα του αίματος 
αντί για νερό, δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα, [Bredow, (VdDGfK), 1968]. 

Στη διάταξη του πειράματος Bredow καλύτερη αντλητική ικανότητα μπορεί να επιτευχθεί 
εφαρμόζοντας κατάλληλα συγχρονισμένα δύο περιοδικές διεγέρσεις εν σειρά στον ίδιο εύκαμπτο 
αγωγό, εκ των οποίων η μία να φράσσει μερικώς τον εύκαμπτο αγωγό και η άλλη πλήρως (deep 
occlusion), [Mahrenholtz & Bredow, 1970]. 

Για σχεδόν 35 χρόνια το φαινόμενο της άντλησης χωρίς βαλβίδες μέσα από διεγειρόμενους 
εύκαμπτους αγωγούς δεν μελετάται πειραματικά παρά μόνο θεωρητικά, όπως αναδεικνύεται στο 
επόμενο κεφάλαιο. Έτσι οι πρόσφατες πειραματικές μελέτες ξεκινούν το 2004 με μία πειραματική 
διάταξη κλειστού βρόχου αγωγών [Bovard et al, 2004], όπως του σχήματος 3-2(α) που αρχικά 
εμφανίζεται από τον Liebau. Πρόκειται για την πρώτη πειραματική μελέτη η οποία ποσοτικοποιεί το 
μέγεθος της μέσης χρονικά παροχής για κλειστό βρόχο αγωγών για δύο μόνο παραμέτρους του 
συστήματος, τη συχνότητα και τη θέση εφαρμογής της διέγερσης. Παρόλο που το πείραμα δεν είναι 
εκτενές ως προς τις παραμέτρους, όπως αυτό του Bredow για ανοικτό σύστημα, αναδεικνύεται η 
αντλητική ικανότητα του συστήματος μέσα σε κάποια όρια σφάλματος, λόγω του ότι η μέση χρονικά 
παροχή υπολογίζεται μέσω στιγμιότυπων εικόνων της κίνησης ελαφρών σωματίων, τα οποία 
βρίσκονται εντός του βρόχου για το σκοπό αυτό. 
 

 
 

(α) 

 
 

(β) 
 
Σχήμα 3-6. (α) Πειραματική διάταξη ανοικτού συστήματος εύκαμπτου αγωγού για την καταγραφή του 
φαινομένου της άντλησης χωρίς βαλβίδες και (β) σχηματική αναπαράσταση πειραματικής διάταξης σε κάτοψη. 
Διακρίνονται: (a) εύκαμπτος αγωγός από latex μήκους 6 in, εσωτερικής διαμέτρου ¾ in και πάχους 1/32 in, (b) 
σημεία μέτρησης πίεσης, (c) άκαμπτοι σωλήνες μήκους 3 in, εσωτερικής διαμέτρου ¾ in και πάχους 1/8 in 
(θέσεις μέτρησης παροχής), (d) συγκοινωνούντα δοχεία μέσω του εύκαμπτου, αλλά και άκαμπτου καμπύλου 
αγωγού μήκους 6 in, διαμέτρου ¾ in και πάχους 0.002 in, (e) θέση διέγερσης, (f) δευτερεύον δοχείο πληρωμένο 
με ρευστό, ώστε να επιτυγχάνεται η απεικόνιση της αξονικής και ακτινικής μετατόπισης του τοιχώματος με 
υπέρηχους, [Hickerson, 2005].  
 

Την επόμενη χρονιά (2005) προτείνεται η πειραματική διάταξη του σχήματος 3-6, η οποία 
είναι παρόμοια με αυτή του Bredow (σχήμα 3-5), με τη διαφορά ότι τα δύο δοχεία που συνδέει ο 
εύκαμπτος αγωγός συνδέονται και με άλλο άκαμπτο αγωγό σε κάποιο ύψος, [Hickerson et al, 2005]. 
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Κατά αυτόν τον τρόπο η τυχούσα επιπλέον παρεχόμενη ποσότητα ρευστού του ενός δοχείου 
μεταβιβάζεται στο άλλο μέσω αυτού του άκαμπτου αγωγού και πετυχαίνεται όμοια και σταθερή 
υδροστατική πίεση στα δύο άκρα του εύκαμπτου αγωγού αντίστοιχα. Παρόλο που κλείνει ο βρόχος 
των αγωγών η διάταξη δε θεωρείται κλειστός βρόχος, αλλά σύστημα αγωγών ανοικτού τύπου, αφού 
τα δύο δοχεία εδώ μειώνουν την ορμή του ρευστού που εξέρχεται από τον εύκαμπτο αγωγό. Έτσι η 
παροχή εξαρτάται τελικά κυρίως από την αναπτυσσόμενη πίεση κατά μήκος και στα άκρα του 
εύκαμπ

ρευστού (διαλύματα 
γλυκερό

τηρείται σημαντική επιρροή στις καμπύλες της μέσης παροχής με 
τη συχν

στού αλλά και του τοιχώματος του σωλήνα με αποτέλεσμα 
την εισα

διατομής του ελαστικού αγωγού στην περιοχή της 
ιέγερσης κατά τη συμπίεση και αποσυμπίεσή του. 

του αγωγού και όχι από τα έντονα αδρανειακά φαινόμενα του κλειστού βρόχου. 
Οι παράμετροι επιρροής του φαινομένου που εξετάζονται στην πειραματική μελέτη της 

Hickerson είναι η συχνότητα διέγερσης του εύκαμπτου αγωγού, η μικρή χρονική ασυμμετρία της 
συμπίεσης-αποσυμπίεσης, το μήκος του πέλματος διέγερσης, η θέση της διέγερσης επί του εύκαμπτου 
αγωγού, το υλικό του ελαστικού σωλήνα, το ύψος του ρευστού στα δοχεία που καθορίζει την 
υδροστατική πίεση στα άκρα του εύκαμπτου αγωγού, τα χαρακτηριστικά του 

λης με διαφορετικές τιμές ιξώδους) και η αντίσταση (μέσω στενώσεων). 
Από τη διεξαγωγή αυτών των πειραμάτων προκύπτει ότι, η μικρή χρονική ασυμμετρία επιδρά 

στο μέγεθος μόνο της μέσης χρονικά παροχής και όχι στην κατεύθυνσή της, αφού η ροή 
αντιστρέφεται περίπου στις ίδιες συχνότητες. Με αύξηση της αρχικής υδροστατικής πίεσης οι 
καμπύλες της μέσης χρονικά παροχής με τη συχνότητα μετατοπίζονται προς μεγαλύτερες συχνότητες, 
ενώ η μέγιστη τιμή τους ελαττώνεται. Αύξηση του μήκους του πέλματος διέγερσης δεν οδηγεί σε 
κάποια εμφανή τάση για το πώς επηρεάζεται η μέση χρονικά παροχή με τη συχνότητα. Καθώς η θέση 
διέγερσης μετατοπίζεται προς το κέντρο οι καμπύλες μετατοπίζονται προς μεγαλύτερες συχνότητες, 
ενώ η μέγιστη τιμή τους ελαττώνεται. Με την αύξηση της αντίστασης στο σύστημα αυξάνεται η πίεση 
και μειώνεται η παροχή, αλλά διατηρούνται τα μέγιστα στις ίδιες τιμές συχνοτήτων. Με τη μεταβολή 
του ιξώδους του ρευστού δεν παρα

ότητα, [Hickerson, 2005]. 
Η έλλειψη πειραματικών μελετών σε σχέση με τις θεωρητικές που αναδεικνύεται στο επόμενο 

κεφάλαιο φανερώνει τη δυσκολία του εγχειρήματος για την κατασκευή και εκτέλεση ενός τέτοιου 
πειράματος. Σε όλη τη βιβλιογραφία ως τώρα οι πιο εκτενείς και αξιόπιστες πειραματικές μελέτες 
είναι κυρίως του Bredow (1968) και κατόπιν της Hickerson (2005), που αναφέρονται σε ανοικτά 
συστήματα αγωγών. Για κλειστούς βρόχους αγωγών το πείραμα Bovard (2004) δεν παρουσιάζει 
εκτενή περιγραφή και μελέτη των πολλών παραμέτρων επιρροής του φαινομένου, ενώ τα λιγοστά 
αποτελέσματα που παρουσιάζονται περιέχουν υψηλό σφάλμα. Εισαγωγή σημαντικών σφαλμάτων στις 
μετρήσεις παρουσιάζει ακόμη μία πειραματική μελέτη ανοικτού συστήματος αγωγών, η οποία μοιάζει 
με αυτή του πειράματος Hickerson (σχήμα 3-6) και εκπονήθηκε στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησης 
φοιτητή [Schuit, 2007]. Η δυσκολία ενός τέτοιου πειράματος έχει διαπιστωθεί και προσωπικά μέσω 
μίας αρχικής πειραματικής διάταξης κλειστού κυκλώματος, με την οποία διαπιστώθηκε το αμφίβολο 
και ανασφαλές των αποτελεσμάτων, [Μανόπουλος et al, 2002]. Η μεγαλύτερη δυσκολία που 
συναντάται σε ένα τέτοιο πείραμα, η οποία εισαγάγει απαγορευτικά σφάλματα, είναι η επίτευξη 
συμμετρικής χωρικά συμπίεσης-αποσυμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού από το πέλμα συμπίεσης σε 
κάθε σημείο του διεγειρόμενου τμήματος του αγωγού. Αν δεν επιτευχθεί η χωρικά συμμετρική 
διέγερση, υπαγορεύεται εξ αρχής μία κατευθυνόμενη ροή του ρευστού προκαλούμενη από την ίδια τη 
διέγερση. Η κατεύθυνση αυτή της ροής μπορεί να αλλάζει με το χρόνο και να δίνει διαφορετικά 
αποτελέσματα αν ο μηχανισμός διέγερσης δεν είναι ακριβής και ευθυγραμμισμένος. Επίσης, οι 
ανεπιθύμητες με τυχαίο τρόπο ταλαντώσεις του κλειστού κυκλώματος στις υψηλές συχνότητες 
προκαλούν δευτερεύουσες ροές του ρευ

γωγή σημαντικών σφαλμάτων. 
Ο σχεδιασμός της πειραματικής διάταξης που εμφανίζεται εδώ έχει γίνει με τρόπο ώστε να 

ελαχιστοποιούνται σφάλματα του τύπου που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Συγκεκριμένα η πειραματική 
μελέτη του φαινομένου της άντλησης χωρίς βαλβίδες που παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο 
βασίζεται στην ποσοτική καταγραφή των ρευστομηχανικών μεγεθών, μέσω πειραματικής διάταξης, η 
οποία υλοποιεί την αρχή λειτουργίας που απεικονίζεται στο σχήμα 3-2(γ). Δηλαδή, μελετάται η ροή 
νερού εντός κλειστού βρόχου αποτελούμενου από δύο αγωγούς, έναν εύκαμπτο (ελαστικό) και έναν 
άκαμπτο, όταν τμήμα του εύκαμπτου αγωγού διεγείρεται εξωτερικά μέσω μηχανισμού, ο οποίος 
συμπιέζει τον εύκαμπτο αγωγό περιοδικά με ελεγχόμενο πλάτος και συχνότητα. Επιπλέον, 
προσδιορίζεται μεταξύ άλλων η παραμόρφωση της 
δ
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3.2 Πειραματική διάταξη 

 

δηγείται από κινητήρα (τύπου: GN 

ό έναν εύκαμπτο και έναν άκαμπτο αγωγό και 

οχόμετρο (ροόμετρο). 

ο οποίος χρησιμοποιείται για την μέτρηση της 
ης. 

) Έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή για την καταγραφή όλων των μετρήσεων. 
 

 
 Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση του πειράματος είναι αυτή που
φαίνεται στη φωτογραφία του σχήματος 3-7 και περιλαμβάνει τους εξής μηχανισμούς και όργανα: 
α) Ένα μηχανισμό συμπίεσης του ελαστικού αγωγού, ο οποίος ο
Mot. 43.551.33.5.3.5) με ρυθμιστή στροφών της εταιρείας Lenze. 
β) Ένα κλειστό βρόχο, ο οποίος αποτελείται απ
πληρώνεται με ρευστό-κορεσμένο διάλυμα NaCl. 
γ) Ένα ηλεκτρομαγνητικό παρ
δ) Δύο μορφοτροπείς πίεσης. 
ε) Έναν επαγωγικό αναλογικό αισθητήρα απόστασης, 
μετατόπισης του εμβόλου του μηχανισμού συμπίεσ
στ) Έναν αναλογικό ψηφιακό μετατροπέα (ADC). 
ζ

 
 
Σχήμα 3-7. Πειραματική διάταξη άντλησης χωρίς βαλβίδες κλειστού βρόχου. Διακρίνονται: (1) 
ηλεκτροκινητήρας (Lenze), (2) ποτενσιόμετρο ρύθμισης στροφών ηλεκτροκινητήρα, (3) κλειστός βρόχος 
αγωγών, (4) ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο, (5) μορφοτροπείς πίεσης, (6) επαγωγικός αναλογικός αισθητήρας 
προσέγγισης, (7) αναλογικός ψηφιακός μετατροπέας (ADC), (8) ηλεκτρονικός υπολογιστής, (9) παλινδρομικός 
μηχανισμός συμπίεσης, (10) αισθητήρας ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου, (11) γείωση ηλεκτρομαγνητικού 
παροχομέτρου, (12) ηλεκτρονικό σύστημα οδήγησης μορφοτροπέων πίεσης, (13) τροφοδοτικό επαγωγικού 
ναλογικού αισθητήρα προσέγγισης. 

.2.1 Παλινδρομικός μηχανισμός συμπίεσης εύκαμπτου αγωγού 
 

α
 
 
3

Για τις ανάγκες του πειράματος χρειάζεται παλινδρομικός μηχανισμός που να εξασφαλίζει 
περιοδική συμπίεση-αποσυμπίεση και κατάλληλη στήριξη του εύκαμπτου αγωγού του κλειστού 
βρόχου. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης του πλάτους (ποσοστό) συμπίεσης, 
χωρίς να υπάρχουν νεκροί χρόνοι όπου ο αγωγός να μένει απαραμόρφωτος και οι χρόνοι συμπίεσης-
αποσυμπίεσης πρέπει να διαρκούν το ίδιο, ίσοι με μία ημιπερίοδο ο καθένας. Για το λόγο αυτό 
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σχεδιάζεται και κατασκευάζεται η διάταξη όπως φαίνεται, τόσο στα κατασκευαστικά σχέδια του 
χήματος 3-8, όσο και στις φωτογραφίες του σχήματος 3-9. 

 
 

σ
 
 
 

 
 

(

 
 

α) 
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Σχήμα 3-8. Απεικόνιση κατασκευαστικών σχεδίων παλινδρομικού μηχανισμού συμπίεσης εύκαμπτου αγωγού. 
(α) Πρόσοψη μηχανισμού (κλίμακα 1:1.7). (β) Πρόσοψη, πλάγια όψη και κάτοψη της άνω πλάκας συμπίεσης με 
το διωστήρα (κλίμακα 1:2.8). (γ) Πλάγια όψη σφονδύλου (κλίμακα 1:1.6). (Τα αριθμημένα μέρη αναγράφονται 
στο σχήμα 3-8). 
 

 
(α) 

 

 
 

(β) 
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(γ) 

 
 

 
(δ) 

 
Σχήμα 3-9. Απεικόνιση παλινδρομικού μηχανισμού συμπίεσης εύκαμπτου αγωγού. (α) Μηχανισμός συμπίεσης. 
(β) Λεπτομέρεια σφονδύλου. (γ) Σημείο συμπίεσης εύκαμπτου αγωγού. (δ) Λεπτομέρεια κωνικών γραναζιών 
για τη ρύθμιση της κατακόρυφης θέσης της κάτω πλάκας. Διακρίνονται: (1) ηλεκτροκινητήρας, (2) σφόνδυλος, 
(3) παράκυκλος με ενδεικτική κλίμακα (ανά 36ο) της κατακόρυφης θέσης της άνω πλάκας συμπίεσης, (4) 
διωστήρας, (5) άνω πλάκα συμπίεσης, (6) πέλμα συμπίεσης μεταβλητού μήκους, (7) κάτω πλάκα συμπίεσης, (8) 
υποδοχέας εύκαμπτου αγωγού στο τμήμα συμπίεσης, (9) κωνικός οδοντωτός τροχός για τη ρύθμιση της 
κατακόρυφης θέσης της κάτω πλάκας, (10) χειρολαβή με ενδεικτική κλίμακα (ανά 72ο) για τη ρύθμιση 
περιστροφής του πινιόν, (11) κοχλιωτός άξονας για τη ρύθμιση της κατακόρυφης θέσης της άνω πλάκας 
συμπίεσης, (12) ρυθμιζόμενη υποδοχή κοχλία διωστήρα για τον καθορισμό της εκκεντρότητας, (13) σφήνα 
σταθεροποίησης της εκάστοτε καθορισμένης εκκεντρότητας, (14) κατακόρυφοι άξονες-οδηγοί (τέσσερις) για 
την παράλληλη μετακίνηση όλων των σημείων της άνω πλάκας συμπίεσης, (15) βάση στήριξης της διάταξης 
συμπίεσης, (16) κοχλιωτός άξονας για τη ρύθμιση της κατακόρυφης θέσης της κάτω πλάκας συμπίεσης, (17) 
κωνικός οδοντωτός τροχός κινήσεως (πινιόν) για τη ρύθμιση της κατακόρυφης θέσης της κάτω πλάκας, (18) 
ελατήρια επαναφοράς (τέσσερα) της άνω πλάκας κατά την αποσυμπίεση, (19) έδραση διωστήρα επί της άνω 
πλάκας, (20) εύκαμπτος αγωγός. 
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 Η ορθή συμπίεση του ελαστικού αγωγού πραγματοποιείται όταν το πέλμα της άνω πλάκας 
συμπιέζει τον αγωγό κατά το ίδιο ποσοστό καθ’ όλο το μήκος του τμήματος συμπίεσης. Δηλαδή, κάθε 
σημείο της άνω πλάκας πρέπει να μετατοπίζεται το ίδιο για κάθε χρονική στιγμή. Πιθανή κλίση της 
άνω πλάκας σε σχέση με το επίπεδο που ορίζει ο καμπύλος άξονας συμμετρίας του αγωγού αποτελεί 
παράγοντα δημιουργίας ροής προς μία κατεύθυνση, όπως συνέβη με παλαιότερο παλινδρομικό 
μηχανισμό συμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού, [Manopoulos et al, 2002]. Σκοπός του πειράματος είναι 
να αναδειχθεί η αυτοτελής αντλητική ικανότητα του κλειστού βρόχου, που οφείλεται στα φαινόμενα 
ασυμμετρίας της ενδοτικότητας του εύκαμπτου αγωγού, της υδραυλικής αντίστασης του κυκλώματος 
και της αδράνειας του ρευστού, [Kenner et al, 2000] και [Kenner, 2004]. Συνεπώς, απαιτείται να 
εξαλείφονται οι εξωτερικοί παράγοντες ασύμμετρης επίδρασης, όπως είναι η κλίση του πέλματος 
συμπίεσης, αλλιώς τα αποτελέσματα καθίστανται αμφισβητήσιμα. 

Η απαίτηση αυτή ικανοποιείται με τη χρήση τεσσάρων κατακόρυφων αξόνων-οδηγών, οι 
οποίοι είναι πακτωμένοι στη βάση στήριξης της διάταξης συμπίεσης και έχουν χαλαρή συναρμογή 
διερχόμενοι από παράκυκλους, τόσο της κάτω, όσο και της άνω πλάκας συμπίεσης, με τρόπο ώστε οι 
πλάκες να μπορούν να ολισθαίνουν κατακόρυφα και παράλληλα συμπιέζοντας τον εύκαμπτο αγωγό, 
σχήμα 3-8 και 3-9. Η στήριξη του ελαστικού αγωγού στο τμήμα της συμπίεσης επιτυγχάνεται με 
υποδοχέα που είναι πακτωμένος στην πάνω πλευρά της κάτω πλάκας. Ο ελαστικός αγωγός 
τοποθετείται ευθύγραμμα μέσα σε αυτόν τον υποδοχέα, ο οποίος υποχρεώνει τον αγωγό να παραμένει 
εντός του πλάτους του πέλματος συμπίεσης και να μη μετακινείται εκτός της περιοχής συμπίεσης 
αποδίδοντας σταθερά τον ίδιο προκαθορισμένο όγκο εμβολισμού. Η θέση και το σχήμα του υποδοχέα 
αυτού σε καμία περίπτωση δεν περιορίζουν την παραμόρφωση του αγωγού και δεν εμποδίζουν την 
κίνηση του εμβόλου. 
 Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η διάταξη πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του πλάτους 
(ποσοστό) συμπίεσης, αποφεύγοντας όμως την χρονική ασυμμετρία σε ότι αφορά τη διάρκεια της 
συμπίεσης σε σχέση με αυτή της αποσυμπίεσης, [Kenner, 2002]. Αυτό γίνεται εφικτό μεταβάλλοντας 
κατάλληλα τη σχετική απόσταση μεταξύ της άνω και κάτω πλάκας πριν την επιβολή της διέγερσης. Η 
κατακόρυφη μετατόπιση της άνω πλάκας ρυθμίζεται μέσω ενός κοχλιωτού άξονα εντός του 
σφονδύλου, ενώ της κάτω μέσω ενός κοχλιωτού άξονα και ενός συστήματος κωνικών γραναζιών, 
(σχήμα 3-8 και 3-9). Όσον αφορά την άνω πλάκα ο κοχλιωτός άξονας διαμέτρου Μ10 εντός του 
σφονδύλου μεταβάλλει ουσιαστικά την εκκεντρότητα, μέσω μετατόπισης της υποδοχής του κοχλία 
που συνδέει σφόνδυλο και διωστήρα. Η μετατόπιση αυτή γίνεται σύμφωνα με το βήμα του κοχλιωτού 
άξονα που είναι 1.5 mm. Συγκεκριμένα, για περιστροφή του κοχλία 36ο το σημείο σύνδεσης διωστήρα 
σφονδύλου μετακινείται κατακόρυφα κατά 150 μm. Αριστερή περιστροφή του κοχλιωτού άξονα 
μετακινεί το σημείο σύνδεσης προς τα κάτω, ενώ δεξιά προς τα πάνω. 
 Όσον αφορά την κάτω πλάκα, το πάνω άκρο του κοχλιωτού άξονα διαμέτρου Μ16 και 
βήματος 0.75 mm πακτώνεται στην κάτω πλευρά της κάτω πλάκας συμπίεσης, ενώ το κάτω άκρο του 
είναι κοχλιωμένο με το κωνικό γρανάζι. Στον κάθετο άξονα αυτού του κωνικού γραναζιού με ευθείς 
οδόντες συνεργάζεται μικρότερο κωνικό γρανάζι κινήσεως (πινιόν) με ευθείς οδόντες επίσης, 
δημιουργώντας σχέση μετάδοσης 1:2. Η κίνηση του πινιόν γίνεται μέσω χειρολαβής, η οποία αν 
στραφεί κατά 72ο τότε η κάτω πλάκα μετακινείται κατακόρυφα κατά 150 μm. Αριστερή περιστροφή 
της χειρολαβής μετακινεί την κάτω πλάκα προς τα κάτω, ενώ δεξιά προς τα πάνω. 
 Ο καθορισμός της εκκεντρότητας και η θέση της κάτω πλάκας γίνονται με βάση το επιθυμητό 
πλάτος συμπίεσης Αb. Αν για το επιθυμητό πλάτος συμπίεσης Αb απαιτείται κατακόρυφη μετατόπιση 
y0, τότε η μετατόπιση του σημείου σύνδεσης του διωστήρα από το κέντρο του σφονδύλου πρέπει να 
είναι y0/2 (εκκεντρότητα) και η προς τα πάνω μετατόπιση της κάτω πλάκας επίσης y0/2. Με τον τρόπο 
αυτόν, στην ανώτερη θέση του εμβόλου η απόσταση πέλματος συμπίεσης-κάτω πλάκας παραμένει ίση 
με την απαραμόρφωτη εξωτερική διάμετρο D0 του εύκαμπτου αγωγού, ενώ στην κατώτερη η 
απόσταση είναι ίση με ymin, ώστε η απαιτούμενη κατακόρυφη μετατόπιση να είναι y0=D0–ymin, που 
αντιστοιχεί στο πλάτος συμπίεσης Αb. Δηλαδή, η κατακόρυφη μετατόπιση που απαιτείται για το 
επιθυμητό πλάτος συμπίεσης δίνεται η μισή από τον μηχανισμό που βρίσκεται μέσα στο σφόνδυλο 
(εκκεντρότητα) και η άλλη μισή από το μηχανισμό μετατόπισης της κάτω πλάκας, ώστε μεταξύ 
συμπίεσης και αποσυμπίεσης εύκαμπτου αγωγού να μη μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα και 
συνεπώς να μην υπάρχει χρονική ασυμμετρία στη διέγερση. 

Το μήκος συμπίεσης μπορεί να μεταβάλλεται μέσω χρήσης πελμάτων διαφορετικών μηκών, 
τα οποία μπορούν και στερεώνονται με κοχλίες στην κάτω πλευρά της άνω πλάκας. 
Χρησιμοποιούνται τρία πέλματα ίδιου πάχους (16 mm) και πλάτους (50 mm) με διαφορετικά όμως 
μήκη 60, 80 και 100 mm αντίστοιχα. 
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Τα κύρια μέρη της διάταξης, δηλαδή οι άνω και κάτω πλάκα, η βάση στήριξης της διάταξης, 
οι άξονες οδηγοί και οι μηχανισμοί μετατόπισης, είναι κατασκευασμένα από χάλυβα St 37 (Impax®), 
σκληρότητας 60÷62 κατά Rockwell, ο οποίος έχει υποστεί βαφή και επαναφορά. Από χάλυβα είναι 
κατασκευασμένα επίσης οι κοχλίες, οι οδοντωτοί τροχοί, τα ελατήρια και οι ένσφαιροι τριβείς. Ο 
υποδοχέας στήριξης του ελαστικού αγωγού, τα πέλματα συμπίεσης, ο διωστήρας και ο σφόνδυλος 
είναι από σκληρό αλουμίνιο (Al50–28). 
 
 
3.2.2 Κλειστός βρόχος αγωγών 
 
 Ο κλειστός βρόχος αγωγών εικονίζεται στο σχήμα 3-10, αποτελούμενος από έναν εύκαμπτο 
σωλήνα και δύο τμήματα άκαμπτου σωλήνα που περιέχουν τον αισθητήρα του ηλεκτρομαγνητικού 
παροχομέτρου. 
 

 
 

 
(α) 

 
(β) 

 

 
(γ) 

 
Σχήμα 3-10. (α) Κλειστός βρόχος αγωγών. (β) Λεπτομέρεια αισθητήρα ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου, (γ) 
Λεπτομέρεια σημείου σύνδεσης εύκαμπτου και άκαμπτου αγωγού. Διακρίνονται: (1) ελαστικός εύκαμπτος 
αγωγός από silicone rubber (platinum cured), (2) σφόνδυλος, (3) σημείο σύνδεσης εύκαμπτου και άκαμπτου 
αγωγού με περίσφιξη (συνδετικό κολάρο), (4) διωστήρας, (5) άνω πλάκα συμπίεσης, (6) επαγωγικός αναλογικός 
αισθητήρας προσέγγισης, (7) υποδοχέας μεμβράνης για την εισαγωγή του καθετήρα μορφοτροπέα πίεσης, (8) 
υποδοχέας εύκαμπτου αγωγού στο τμήμα συμπίεσης, (9) διαφανής άκαμπτος αγωγός από Plexiglas, (10) 
αισθητήρας ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου, (11) γείωση ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου, (12) ξύλινη 
ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος βάση στήριξης κλειστού βρόχου, (13) κοχλίες ρύθμισης ξύλινης βάσης στήριξης, (14) 
σύνδεσμος (ρακόρ), (15) χάλκινος μαστός σύνδεσης, (16) αισθητήρας του καθετήρα μέτρησης της πίεσης, (17) 
εποξική ενισχυμένη με ατσάλι ρητίνη. 
 
 Τα δύο τμήματα ίσου μήκους και καμπυλότητας (90ο) του άκαμπτου σωλήνα είναι 
κατασκευασμένα από Plexiglas, με εσωτερική διάμετρο 12 mm και εξωτερική 14 mm. Στα άκρα του 
κάθε τμήματος είναι προσαρμοσμένοι εσωτερικά με ισχυρή κόλλα δύο συστατικών (εποξική 
ενισχυμένη με ατσάλι ρητίνη) μικρού μήκους χάλκινοι μαστοί εσωτερικής διαμέτρου 12 mm. Αυτοί 
χρησιμεύουν ώστε να συνδέονται στη μία άκρη με σύνδεσμο (ρακόρ) ο αισθητήρας του 
παροχομέτρου, [σχήμα 3-10(β)] και στην άλλη με περίσφιξη (συνδετικό κολάρο) ο ελαστικός 
εύκαμπτος αγωγός, [σχήμα 3-10(γ)]. Σε έναν από αυτούς τους χάλκινους μαστούς, που έρχονται σε 
επαφή με το ρευστό, τυλίγεται εξωτερικά σύρμα, του οποίου η προέκταση χρησιμοποιείται ως γείωση 
που απαιτείται για να αποκλειστεί η εμφάνιση σχετικά υψηλού θορύβου στο σήμα. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου χωρίς να περιορίζεται 
σημαντικά η ακρίβεια των μετρήσεων. 
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Επομένως, ο άκαμπτος αγωγός απαρτίζεται από τα δύο τμήματα του άκαμπτου σωλήνα μαζί 
με τους χάλκινους μαστούς σύνδεσης και τον άκαμπτο αισθητήρα του παροχομέτρου. Το συνολικό 
μήκος του αγωγού αυτού είναι 1 m και έχει παντού ομοιόμορφη διάμετρο ίση με 12 mm, αφού τόση 
είναι ακόμη και η εσωτερική διάμετρος του αισθητήρα του ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου. Για τη 
μέτρηση της διαφοράς πίεσης που αναπτύσσεται στα άκρα του άκαμπτου αγωγού τοποθετούνται δύο 
υποδοχείς μεμβρανών, μέσω των οποίων εισέρχονται οι αισθητήρες των καθετήρων μέτρησης της 
πίεσης του ρευστού. Συγκεκριμένα, οι υποδοχείς αυτοί είναι προσαρμοσμένοι σε διαμορφωμένες οπές 
στους άκαμπτους σωλήνες, με ισχυρή κόλλα δύο συστατικών (εποξική ενισχυμένη με ατσάλι ρητίνη), 
ακριβώς πριν από τη σύνδεση των δύο χάλκινων μαστών με τον εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα, [σχήμα 
3-10(γ)]. 

Ο ελαστικός εύκαμπτος σωλήνας είναι από σιλικόνη (platinum cured silicone rubber) και έχει 
στην απαραμόρφωτη κατάσταση εσωτερική διάμετρο12 mm και εξωτερική 14 mm, όπως και ο 
άκαμπτος. Το μήκος του που συμμετέχει στον κλειστό βρόχο μετά την σύνδεση είναι 1 m, οπότε η 
περίμετρος συνολικά του βρόχου είναι 2 m. Το επίπεδο στο οποίο τοποθετείται ο κλειστός βρόχος 
αγωγών αλφαδιάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε σημείο του το διάνυσμα της βαρύτητας να είναι 
κάθετο και συνεπώς να εξαλείφονται οι βαρυτικές επιδράσεις. 
 
 
3.2.3 Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο 
 
 Η λειτουργία των ηλεκτρομαγνητικών ή επαγωγικών παροχομέτρων βασίζεται στο νόμο της 
επαγωγής του Faraday, σύμφωνα με τον οποίο η επαγόμενη τάση σε ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο 
είναι γραμμικά ανάλογη της μέσης ταχύτητας ή της παροχής του υγρού και μάλιστα είναι ανεξάρτητη 
των ιδιοτήτων του υγρού, αν τα τοιχώματα των σωληνώσεων είναι από μη αγώγιμα στοιχεία. 

Η αρχή της εφαρμογής του νόμου του Faraday σε ένα απλοποιημένο ηλεκτρομαγνητικό 
παροχόμετρο φαίνεται στο σχήμα 3-11. Ο ηλεκτρομαγνήτης δημιουργεί μαγνητικό πεδίο που 
διαπερνά κάθετα το σωλήνα και το υπό μέτρηση υγρό που ρέει εντός του. Από τη μετακίνηση των 
ιόντων του αγώγιμου υγρού, προκαλείται διαφορά δυναμικού ανάμεσα στα ηλεκτρόδια τα οποία 
έρχονται σε επαφή με το υγρό. 
 

 
 

Σχήμα 3-11. Αρχή λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου, [Carolina FM 501 - operation instructions, 
1995]. 
 

Τα ηλεκτρόδια είναι τοποθετημένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη 
διαφορά τάσης και είναι ηλεκτρικά μονωμένα από τα τοιχώματα του σωλήνα μέσω μονωτών για να 
αποφεύγεται βραχυκύκλωση των σημάτων τους. Σύμφωνα με το νόμο του Faraday η επαγόμενη τάση 
που αναπτύσσεται δίνεται από τη σχέση: 
 

e Bdu=           (3-1) 
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όπου B είναι η ένταση του μαγνητικού πεδίου που προκαλεί ο ηλεκτρομαγνήτης, d είναι η διάμετρος 
του αγωγού (απόσταση μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων) και u είναι η μέση ταχύτητα του υγρού. 

Αν το μαγνητικό πεδίο είναι σταθερό και η διάμετρος του σωλήνα καθορισμένη, τότε το 
μέγεθος της επαγόμενης τάσης είναι ανάλογο μόνο της ταχύτητας του υγρού. Αν τα άκρα των 
αισθητήρων συνδεθούν σε εξωτερικό κύκλωμα, η επαγόμενη τάση προκαλεί ρεύμα, το οποίο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της παροχής. Χρησιμοποιώντας τη σχέση (2-8) και τον ορισμό της 
διατομής Α=πd2/4 η μετρούμενη παροχή δίνεται από τη σχέση: 
 

dQ
4B
π

= e           (3-2), 

 
η οποία δείχνει ότι σε προσεκτικά σχεδιασμένο παροχόμετρο, αν όλες οι παράμετροι είναι σταθερές, η 
παροχή του υγρού είναι γραμμικά ανάλογη μόνο της επαγόμενης τάσης. 
 Στο συγκεκριμένο πείραμα χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο συνεχούς 
ρεύματος τετραγωνικού παλμού της εταιρείας Carolina Medical Inc. (μοντέλο FM 501, σχήμα 3-12), 
τα χαρακτηριστικά του οποίου φαίνονται στον πίνακα 3-1. 
 

Μεγέθη Μονάδες 
μέτρησης Τιμές 

Εύρος μέτρησης παροχής ml/min 5÷19.99 
Συχνότητα τετραγωνικού παλμού Hz 500 

Ρεύμα A 0.5±2% Διέγερση 
ηλεκτρομαγνήτη 

Όρια τάσης V ±15 
Όριο προστασίας με μεταφορά ρεύματος προς τη γείωση μΑ >200 

Εμπέδηση MΩ & pF 20 & 300 Είσοδος 
ενισχυτή Μέγιστη τάση (peak to peak) V 2 

Προστασίας 
βραχυκυκλώματος 
μακράς διάρκειας 

 
Ω 

 
75  

 
Εμπέδηση Ελάχιστου φορτίου για 

βαθμονόμηση ακριβείας ΚΩ 1 

 
 

Έξοδος 

Κανονική μέση τάση (full scale) V +1.0,-0.2 
Κέρδος (Gain) για 2μV peak to peak είσοδο V (DC) 1 

Σήμα βαθμονόμησης V±mV 1.0±5 (mean) 
0.1±2 (pulsatile) 

Συχνότητα απόκρισης (DC) Hz±dB 100±3 
Γραμμικότητα (linearity) - ±1% 
Βαθμονόμηση ακρίβειας - ±5% 

Από κρύα εκκίνηση mV ±10 Drift 
Μετά από θέρμανση mV ±5 

Θόρυβος (με gain 40μV είσοδο : 1V έξοδο και συχνότητα 
απόκρισης 100 Hz) mV 50 

Εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος λειτουργίας* οC 15÷27 
Τάση (AC) V±V 100, 115, 230 ± 10 
Συχνότητα Hz 50÷60 

 
Απαιτήσεις 
λειτουργίας Ισχύς W 40 

* Για λειτουργία στους 50 οC η βαθμονόμηση ακριβείας και το drift πρέπει να αυξηθούν στο ±10% και ±10mV 
αντίστοιχα. 
 
Πίνακας 3-1. Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου Carolina FM 501, [Carolina FM 501 
- operation instructions, 1995]. 
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Σχήμα 3-12. Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο 
Carolina FM 501, [Carolina FM 501 - operation 
instructions, 1995]. 

 
Αν εξαιρεθεί το γεγονός ότι το πλάτος της επαγόμενης τάσης από ένα ηλεκτρομαγνητικό 

παροχόμετρο είναι μικρό σχετικά με άλλες άσχετες τάσεις και θόρυβο, τα κριτήρια επιλογής ενός 
ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου για τη μέτρηση της παροχής είναι πολλά και έχουν ως εξής: 
1.Η μέτρηση είναι γραμμική και έχει πολύ καλή ακρίβεια (συνήθως το σφάλμα είναι μικρότερο του 
1%). 
2.Δεν υπάρχουν μηχανικά κινούμενα τμήματα που εισέρχονται στο σωλήνα, οπότε τόσο η διαταραχή 
της ροής όσο και η πτώση πίεσης είναι αμελητέες. 
3.Δε μεταβάλλεται η μορφή του σωλήνα και επομένως ούτε η κατανομή της ταχύτητας. 
4.Η μετρητική μεθοδολογία δεν εξαρτάται από το αν η ροή είναι στρωτή ή τυρβώδης. 
5.Η μέτρηση είναι ανεξάρτητη από την θερμοκρασία, την πίεση, τη συγκέντρωση και τις μηχανικές 
ιδιότητες του ρευστού, δηλαδή ιξώδες και πυκνότητα. 
6.Δεν απαιτείται συγκεκριμένη κατεύθυνση ροής και μπορούν να μετρηθούν και χρονικά 
μεταβαλλόμενες ροές. 
7.Με κατάλληλη επικάλυψη των τοιχωμάτων και κατάλληλη εκλογή των ηλεκτροδίων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και για χημικά ενεργές ουσίες και οξειδωτικά ρευστά. 
8.Το σήμα λαμβάνεται κατευθείαν ως ηλεκτρική τάση και επομένως επιδέχεται οποιαδήποτε 
ηλεκτρική ή ηλεκτρονική επεξεργασία. 
 
 
3.2.4 Μορφοτροπείς πίεσης 
 
 Οι μορφοτροπείς πίεσης είναι μηχανισμοί ηλεκτρομηχανικής μετατροπής οι οποίοι 
μετατρέπουν τη μετακίνηση του αθροιστικού μηχανισμού δύναμης σε ηλεκτρικό σήμα. Οι 
μορφοτροπείς είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι έτσι ώστε η μετατροπή να είναι ακριβής, 
γραμμική, σταθερή και να παρουσιάζει ελάχιστη υστέρηση. Όσο πιο άμεση είναι η σχέση μεταξύ του 
μορφοτροπέα και του μηχανισμού άθροισης της δύναμης, τόσο καλύτερα είναι αυτά τα 
χαρακτηριστικά.  

Συγκεκριμένα, ο μορφοτροπέας πίεσης αποτελείται από μία μεμβράνη, πάνω στην οποία είναι 
στερεωμένο μηκυνσιόμετρο. Όταν ασκείται πίεση στη μεμβράνη, το σύστημα μεμβράνης 
μηκυνσιομέτρου παραμορφώνεται με αποτέλεσμα την ανάλογη μεταβολή της ηλεκτρικής αντίστασής 
του. Το μηκυνσιόμετρο όντας συνδεδεμένο σε ηλεκτρικό κύκλωμα αποφέρει ηλεκτρικό σήμα εξόδου 
που αντιστοιχεί στην ασκούμενη πίεση. Η συχνότητα κύμανσης της πίεσης πρέπει να είναι μικρότερη 
από τη συχνότητα συντονισμού του μορφοτροπέα, ενώ αν η συχνότητα αυτή είναι μικρότερη του 1/5 
της συχνότητας συντονισμού του μορφοτροπέα, το ηλεκτρικό σήμα εξόδου είναι ανεξάρτητο της 
συχνότητας. Σε καλά σχεδιασμένο μορφοτροπέα η παραμόρφωση και το σήμα εξόδου είναι ευθέως 
ανάλογα της πίεσης για μεγάλο εύρος συχνοτήτων. Στις συνήθεις εφαρμογές μηκυνσιομέτρων σε 
ηλεκτρομηχανικούς μορφοτροπείς χρησιμοποιούνται διακριτά μηκυνσιόμετρα που συγκολλούνται σε 
κάποιο δομικό μέλος του μορφοτροπέα, αφού προηγουμένως έχει βρεθεί η βέλτιστη θέση και 
κατεύθυνση για την τοποθέτησή τους. Αντίθετα με τους πιεζοηλεκτρικούς μορφοτροπείς πίεσης, οι 
ηλεκτρικοί χρησιμοποιούνται στη μέτρηση, τόσο πιέσεων στη μόνιμη κατάσταση και στατικών 
πιέσεων, όσο και δυναμικών πιέσεων. 
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 Για την καταγραφή στο χρόνο της πίεσης στα δύο σημεία σύνδεσης του εύκαμπτου και 
άκαμπτου αγωγού του κλειστού βρόχου χρησιμοποιούνται δύο καθετήρες που φέρουν μορφοτροπέα 
πίεσης. Πρόκειται για καθετήρες Millar MPC-500 μονού αισθητήρα (σχήμα 3-13), οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται σε πολλαπλές καρδιαγγειακές εφαρμογές, όπως για μετρήσεις ενδοκοιλιακών 
καρδιακών πιέσεων υψηλής πιστότητας και ακρίβειας. 
 

 
 
Σχήμα 3-13. Μεγεθυσμένη φωτογραφία της άκρης καθετήρα μορφοτροπέα πίεσης. Διακρίνονται: (1) καθετήρας 
πολυουρεθάνης, (2) μορφοτροπέας πίεσης (αισθητήρας), [Millar MPC-500-specification sheet, 2002]. 
 

Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των καθετήρων είναι ότι ενσωματώνουν τον μορφοτροπέα 
πίεσης (αισθητήρα) πλευρικά στο άκρο τους, το οποίο τοποθετείται ακριβώς στη θέση που 
επιθυμούμε τη μέτρηση. Ο καθετήρας είναι κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη, έχει μήκος 70 cm 
και διάμετρο 1.5 mm. 
 
 
3.2.5 Επαγωγικός αναλογικός αισθητήρας προσέγγισης 
 

Οι επαγωγικοί αναλογικοί αισθητήρες προσέγγισης είναι ικανοί να μετατρέπουν τη μεταβολή 
της απόστασής τους από ένα μεταλλικό αντικείμενο σε αναλογικό σήμα εξόδου. Η λειτουργία τους 
βασίζεται στην εκπομπή ενός εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου από την ενεργούσα επιφάνεια του 
αισθητήρα. Αυτή προκαλεί ρεύματα αυτεπαγωγής, τα οποία παράγονται κάθε φορά που ένα 
ηλεκτρικά αγώγιμο αντικείμενο πλησιάζει (άνω πλάκα). Η απώλεια της ενέργειας προκαλεί μία πτώση 
στο συντελεστή ποιότητας του πηνίου του αισθητήρα, μέσω του οποίου η απόσβεση του πηνίου 
γίνεται μεγαλύτερη με το πλησίασμα του αντικειμένου στην ενεργούσα επιφάνεια. Ο ειδικά 
σχεδιασμένος ταλαντωτής του αισθητήρα επιτρέπει να μετατρέπεται η απόσβεση του συντονισμένου 
κυκλώματος με την απόσταση (αλλαγή του συντελεστή ποιότητας), σε σχεδόν γραμμικό σήμα εξόδου, 
το οποίο παρέχεται ως τρέχων σήμα μετά από την ενίσχυση και διόρθωση του. 

Στο συγκεκριμένο πείραμα η καταγραφή και ο έλεγχος της μετατόπισης της άνω πλάκας 
γίνεται μέσω του επαγωγικού αναλογικού αισθητήρα προσέγγισης της σειράς ΙΑ8-Μ1Κ-Ι3 της 
εταιρείας Pepperl + Fuchs, τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου παρουσιάζονται στον πίνακα 3-2. 
 
Μεγέθη Μονάδες μέτρησης Τιμές 
Εύρος ευαισθησίας (γραμμική λειτουργία) mm 3÷8 

Αναλογικού σήματος mA 0÷20 Έξοδος 
Ρεύμα διαρροής μΑ ≤10 

Τάση τροφοδοσίας V (DC) 15÷30 
Ρεύμα κατανάλωσης mΑ ≤8 
Επαναληψιμότητα mm ≤0.08 
Γραμμικότητα (linearity of full scale) - ±3% 
Χρόνος απόκρισης ms ≤17.5 
Εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος λειτουργίας οF +14÷+158 
 
Πίνακας 3-2. Τεχνικά χαρακτηριστικά επαγωγικού αναλογικού αισθητήρα προσέγγισης της σειράς ΙΑ8-Μ1Κ-Ι3 
της εταιρείας Pepperl + Fuchs, [Pepperl + Fuchs ΙΑ8-Μ1Κ-Ι3-data sheets, 2007]. 
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Σχήμα 3-14. Επαγωγικός αναλογικός 
αισθητήρας προσέγγισης της σειράς ΙΑ8-
Μ1Κ-Ι3 της εταιρείας Pepperl + Fuchs με 
διαστάσεις, [Pepperl + Fuchs ΙΑ8-Μ1Κ-Ι3-
data sheets, 2007]. 

 
Ο αισθητήρας (ΙΑ8-Μ1Κ-Ι3) απεικονίζεται διαστασιολογημένος στο σχήμα 3-14. Η παροχή 

συνεχούς τάσης (15÷30V) εξασφαλίζεται μέσω ενός τροφοδοτικού Statron τύπος 3231.1 (σχήμα 3-
15), τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου παρουσιάζονται στον πίνακα 3-3. Για τις ανάγκες του 
πειράματος το συγκεκριμένο τροφοδοτικό ρυθμίζεται στα 19.9V και 0.01Α. 
 

 
(α) 

 
(β) 

 
Σχήμα 3-15. Τροφοδοτικό ισχύος Statron τύπος 3231.1, [Statron 3231.1-data sheet, 2007]. 
 

Ο επαγωγικός αναλογικός αισθητήρας προσέγγισης που χρησιμοποιείται δίνει ως σήμα 
εξόδου ένταση ρεύματος ανάλογη με τη μετατόπιση της άνω πλάκας. Όμως, ο αναλογικός-ψηφιακός 
μετατροπέας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης της τάσης και όχι του ρεύματος. Εξαιτίας αυτού μεταξύ 
αισθητήρα και αναλογικού-ψηφιακού μετατροπέα παρεμβάλλεται κύκλωμα με το οποίο μετατρέπεται 
το σήμα εξόδου του αισθητήρα από ένταση σε τάση. Το κύκλωμα σχηματίζεται συνδέοντας 
παράλληλα τα καλώδια μεταφοράς του σήματος εξόδου του αισθητήρα με αντίσταση 72 Ω (σχήμα 3-
16). Με τη συνδεσμολογία αυτή το σήμα εξόδου από 0 έως 20mΑ μετατρέπεται σε 0 έως 2.15V. 
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Μεγέθη Μονάδες μέτρησης Τιμές 

Τάση V 0÷32 Εύρος 
λειτουργίας Ρεύμα A 0÷6.4 

Τάση V (AC) 230 Είσοδος Συχνότητα Hz 50÷60 
Τάση V 0÷32 
Ρεύμα A 0÷6.4 Έξοδος 
Ισχύς W 200 

Ευστάθεια τάσης στο -7/6% της ισχύος του συστήματος mV 1 
Eυστάθεια CV σε φορτίο 0÷100% mV 30 
CV ripple mV 1 
CC ευστάθεια στο -7/6% της ισχύος του συστήματος mA 1 
Ευστάθεια CC σε φορτίο 0÷100% mA 5 
CC ripple Ieff mA 2 
Μεταβατικός χρόνος μs 100 
 
Πίνακας 3-3. Τεχνικά χαρακτηριστικά τροφοδοτικού ισχύος Statron τύπος 3231.1, [Statron 3231.1-data sheet, 
2007]. 
 

 
 
Σχήμα 3-16. Σχηματική αναπαράσταση σύνδεσης του επαγωγικού αναλογικού αισθητήρα προσέγγισης με το 
τροφοδοτικό και τον αναλογικό-ψηφιακό μετατροπέα. Διακρίνονται: (1) τροφοδοτικό, (2) επαγωγικός 
αναλογικός αισθητήρας προσέγγισης, (3) αναλογικός-ψηφιακός μετατροπέας, (4) ηλεκτρική αντίσταση 72 Ω. 
 
 
3.2.6 Αναλογικός-ψηφιακός μετατροπέας και ηλεκτρονικός υπολογιστής 
 

Ο αναλογικός-ψηφιακός μετατροπέας (Analog to Digital Converter, ADC) χρησιμοποιείται 
για τη μετατροπή των αναλογικών σημάτων που παρέχουν οι μεταλλάκτες σε ψηφιακές πληροφορίες, 
καθώς και για την εν συνεχεία μετάδοσή τους προς τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για περαιτέρω 
επεξεργασία. Οι ADC που χρησιμοποιούνται ως μονάδες προσαρμογής των μεταλλακτών σε Η/Υ, 
συνήθως συνοδεύονται από επιλογέα ή πολυπλέκτη (multiplexer), ο οποίος δέχεται αναλογικά σήματα 
από περισσότερα του ενός καναλιού, ψηφιοποιώντας κάθε φορά το επιλεγόμενο από το πρόγραμμα 
του Η/Υ που ελέγχει τον μετατροπέα. 

Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός αναλογικό-ψηφιακού μετατροπέα είναι η 
διακριτική ικανότητα, η περιοχή λειτουργίας και ο χρόνος δειγματοληψίας.  

Η διακριτική ικανότητα ορίζεται ως το ελάχιστο σήμα εισόδου που προκαλεί μεταβολή στο 
σήμα εξόδου. Για έναν ADC σήμα εισόδου αποτελεί το αναλογικό σήμα εισόδου, ενώ σήμα εξόδου η 
ψηφιακή πληροφορία που παρέχει στην έξοδό του. Όταν ο ADC διαθέτει καταχωρητή δεδομένων με 
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nd το πλήθος δυαδικά ψηφία (bits), τότε το αναλογικό σήμα εισόδου ψηφιοποιείται το πολύ σε 

τιμές, οπότε η διακριτική ικανότητα του ADC ισούται με: dn2
 

(
d max minn

1 V V
2

− )          (3-3) 

 
όπου Vmax καιVmin η μέγιστη και η ελάχιστη τάση εισόδου αντίστοιχα. 

Έχει επικρατήσει, όμως, η διακριτική ικανότητα ενός ADC να δίνεται με βάση το πλήθος nd 
των δυαδικών ψηφίων που διαθέτει ο καταχωρητής δεδομένων του. 
Η περιοχή ή το εύρος λειτουργίας ορίζεται από τις τιμές Vmin της ελάχιστης και Vmax της μέγιστης 
τάσης του σήματος εισόδου, μεταξύ των οποίων ο ADC λειτουργεί αναλογικά. Δηλαδή το ηλεκτρικό 
σήμα εξόδου του μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλεται το σήμα του μετρούμενου μεγέθους, 
λαμβάνοντας «συνεχείς» τιμές. Ισχύει: 
 

Τάση εισόδου  Ψηφιακή ένδειξη 
Vmin  0 
Vs → dn 

Vmax  dn2 -1 
 
Έτσι, σε κάθε τάση Vs αντιστοιχεί ψηφιακή πληροφορία dn, που καθορίζεται από τη σχέση: 
 

d

s min n
n

max min

V V d
V V 2 1

−
=

− −
         (3-4) 

 
όπου Vs η τάση του αναλογικού σήματος εισόδου του ADC και dn η αντίστοιχη ψηφιακή ένδειξη. 

Ο χρόνος δειγματοληψίας ορίζεται ως το χρονικό διάστημα που παρέρχεται από τη στιγμή 
που ο ADC αρχίζει μία ψηφιοποίηση, μέχρι να είναι και πάλι σε θέση να κάνει την επόμενη. Το 
αντίστροφο του χρόνου δειγματοληψίας ορίζεται ως μέγιστη συχνότητα δειγματοληψίας. Η 
συχνότητα αυτή εξαρτάται κυρίως από τη μέθοδο της αναλογοψηφιακής μετατροπής κάθε ADC, 
[Σιμόπουλος, 1989].  

Για τη μετατροπή των αναλογικών σημάτων (μετρήσεις) που λαμβάνονται από το 
ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο, τους μορφοτροπείς πίεσης και τον αισθητήρα προσέγγισης σε 
ψηφιακά σήματα χρησιμοποιείται η μονάδα αναλογικού-ψηφιακού μετατροπέα Spider8, (σχήμα 3-
17), της εταιρείας ΗΒΜ (Hottinger Baldwin Messtechnik), ώστε να είναι επεξεργάσιμα μέσω ενός 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας παρουσιάζονται στον πίνακα 3-4. 
 

 
 
Σχήμα 3-17. (α) Σχηματική αναπαράσταση σύνδεσης του 
αναλογικού-ψηφιακού μετατροπέα με τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Διακρίνονται: (1), (2) και (3) η είσοδος των 
αναλογικών σημάτων (μετρήσεις) που λαμβάνονται από το 
ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο, τους μορφοτροπείς πίεσης 
και τον αισθητήρα προσέγγισης. (β) Μονάδα αναλογικού-
ψηφιακού μετατροπέα Spider8, [Spider8-data sheet, 2007]. 
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Μεγέθη Μονάδες 
μέτρησης Τιμές 

Τάξη ακριβείας - 0.1 
Ψηφιακή ανάλυση (επί της τελικής τιμής του εύρους 
μέτρησης) digits ±25000 

Buffer (μετρούμενης τιμής) Meas <20000 
Ταχύτητα σειριακής μεταφοράς δεδομένων Baud 9600 

Nibble Meas/s >6500 
8Bit Meas/s >19000 
Byte (two way) Meas/s >24000 

Ταχύτητα 
παράλληλης 
μεταφοράς 
δεδομένων* EPP Meas/s >76000 
Συχνότητα δειγματοληψίας (SR) [21 επίπεδα] ανά κανάλι 1/s 1÷9600 

Aperiodic Hz 0.1 
Average value Hz SR/8÷SR/4 
Butterworth (4ης τάξης) Hz 0.1÷1200 

Ψηφιακό φίλτρο 

Bessel (4ης τάξης) Hz 0.1÷1200 
Αριθμός ενισχυτών - 4/1 
Τάση διέγερσης (transducer) V(rms) 2.5 
Συχνότητα μεταφοράς (sine/symmetric) Hz 4800 
Αντίσταση (transducer) Ω 110÷1100 
Μέγιστο μήκος καλωδίου (transducer) m 50 

Strain gauge/Ind. transducer mV/V ±3, ±12, ±125, ±500 
Τάση V ±10 
Μέγιστη διαφορική τάση εισόδου  V ±15 

Μετρούμενο 
εύρος 

Μέγιστη επιτρεπτή κοινή τάση 
(διαφορική τάση είσοδος-γείωση) V ±10 

Αντίσταση εισόδου ΜΩ 0.25 
Μετρούμενο εύρος συχνοτήτων (κανάλι 0 και 1) kHz 0.1, 1, 10, 100, 1000 
Μετρούμενο εύρος διάρκειας περιόδου (κανάλι 0 και 1) s 0.01, 0.1, 1, 10, 100 
Μεταβολή γραμμικότητας (αναφερόμενη στην ονομαστική 
τιμή) % 0.05 

Σημείο μηδενισμού (αναφερόμενο στην 
ονομαστική τιμή) 
 

% 0.1 
Επίδραση 
θερμοκρασίας 
ανά 10Κ 
ονομαστικού 
θερμοκρασιακού 
εύρους 

Ευαισθησία (αναφερόμενη στην 
ονομαστική τιμή) % 0.1 

Ονομαστικό θερμοκρασιακό εύρος οC -10÷+50 
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας οC -20÷+60 
Θερμοκρασιακό εύρος διατήρησης οC -20÷+70 
Τάση τροφοδοσίας V 11.8÷15 
Κατανάλωση ισχύος W 4/0.25 
* Εξαρτάται από την υπολογιστική ισχύ και το hardware του PC. 
 
Πίνακας 3-4. Τεχνικά χαρακτηριστικά μονάδας αναλογικού-ψηφιακού μετατροπέα Spider8 της εταιρείας ΗΒΜ, 
[Spider8-data sheet, 2007]. 
 

H Spider8 είναι πολυκαναλική ηλεκτρονική μονάδα για την παράλληλη και δυναμική 
ανάκτηση των αναλογικών σημάτων των μετρήσεων, καθώς και για την ψηφιοποίησή τους, 
αποδίδοντάς τα προς επεξεργασία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, [σχήμα 3-17(α)]. Κάθε κανάλι στη 
Spider8 παρέχει διέγερση για παθητικούς μορφοτροπείς, ενισχυτή και φίλτρα, ενώ διαθέτει το δικό 
του αναλογικό-ψηφιακό μετατροπέα, (σχήμα 3-18). Όλοι οι ADC μπορούν να λειτουργούν 
ταυτόχρονα και παρέχουν μέχρι 9600 Meas/s (baude rate) από το αντίστοιχο κανάλι τους με 
διακριτική ικανότητα 16 bit. Η Spider8 μπορεί να έχει έως 8 κανάλια σε μία συσκευή ή έως 64 
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κανάλια σε 8 αλληλοσυνδεόμενες συσκευές. Το εύρος λειτουργίας της Spider8 είναι ±10 V και το 
επίπεδο ακρίβειάς του 0.1, όπως φαίνεται και στον πίνακα 3-4.  
 

 
 
Σχήμα 3-18. Διάγραμμα επεξεργασίας σημάτων των μετρήσεων μέσω της μονάδας αναλογικού-ψηφιακού 
μετατροπέα Spider8, [Spider8-data sheet, 2007]. 
 

Η Spider8 τροφοδοτείται από μικρό τροφοδοτικό, του οποίου τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
φαίνονται στον πίνακα 3-5.  
 
Μεγέθη Μονάδες μέτρησης Τιμές 
Τάση εισόδου (Vs) V 110÷250 
Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας Hz 50÷60 
Ρεύμα δικτύου (σε Vmin, μέγιστη Pa) A ≅0.4 
Ρεύμα δικτύου (σε 230V Vs, ονομαστική Pa) A ≅0.2 
Μέγιστη τιμή ρεύματος εκκίνησης Α <30 
Ολικός συντελεστής απόδοσης (σε 230V Vs, ονομαστική Pa) % ≅82 
Ονομαστική τάση εξόδου V 12±1% 
Ακρίβεια της ονομαστικής τάσης εξόδου % ±5 
Ripple (100Hz) - <100mV pp 
Πλάτος (Ripple και θόρυβος) - <100mV pp 
Ρεύμα λειτουργίας A 1.6 

Ρεύμα ενεργοποίησης περιοριστή A ≅3.7 (Ui=110V) 
≅6.1 (Ui=230V) 

Ακρίβεια % ±5 
Ρεύμα διασποράς mA <3.5 
 
Πίνακας 3-5. Τεχνικά χαρακτηριστικά τροφοδοτικού ισχύος (αναλογικού-ψηφιακού μετατροπέα Spider8) της 
εταιρείας ascom frako τύπος: D0012367 78-084-1300, [Spider8-data sheet, 2007]. 
 

Τα ψηφιοποιημένα σήματα μεταβιβάζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, στον οποίο γίνεται η 
καταγραφή των ψηφιακών δεδομένων, έχοντας λειτουργικό σύστημα Windows και επεξεργαστή Intel 
στα 133Hz. Ο καθορισμός των παραμέτρων και ο έλεγχος της μονάδας Spider8 γίνεται μέσω του 
λογισμικού “Spider8 Control v1.3”, το οποίο παρέχει η εταιρεία κατασκευής της. Με το λογισμικό 
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αυτό είναι δυνατόν να παρακολουθούνται οι καμπύλες των μετρούμενων μεγεθών συναρτήσει του 
χρόνου (σχεδόν πραγματικού, λόγω διαφοράς φάσης του χρόνου απόκρισης του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, ο οποίος είναι μεγάλος σε σχέση με το χρόνο καταγραφής του φαινομένου). 
 
 
3.3 Διεξαγωγή πειράματος 
 
3.3.1 Συναρμολόγηση πειραματικής διάταξης 
 
 Για τη διεξαγωγή του πειράματος πραγματοποιείται η σύνδεση (καλωδιακά) των διαφόρων 
συσκευών της πειραματικής διάταξης όπως φαίνεται στο σχήμα 3-19. 
 

 
 
Σχήμα 3-19. Σχηματική αναπαράσταση σύνδεσης των συσκευών της πειραματικής διάταξης και διακίνησης των 
σημάτων μέτρησης, τροφοδοσίας, οδήγησης και ελέγχου. Διακρίνονται: (Κ) ηλεκτροκινητήρας (Lenze), (Σ) 
ποτενσιόμετρο ρύθμισης στροφών ηλεκτροκινητήρα, (Β) κλειστός βρόχος αγωγών, (Η/Μ Π) ηλεκτρομαγνητικό 
παροχόμετρο, (Μ) μορφοτροπείς πίεσης, (Ε) επαγωγικός αναλογικός αισθητήρας προσέγγισης, (ADC) 
αναλογικός ψηφιακός μετατροπέας, (Η/Υ) ηλεκτρονικός υπολογιστής, (Π) άνω πλάκα μηχανισμού συμπίεσης, 
(Α) αισθητήρας ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου, (P) ηλεκτρονικό σύστημα οδήγησης μορφοτροπέων πίεσης, 
(T1) τροφοδοτικό επαγωγικού αναλογικού αισθητήρα προσέγγισης, (T2) τροφοδοτικό αναλογικού ψηφιακού 
μετατροπέα. 
 
 Στη συνέχεια, ο κλειστός βρόχος πληρώνεται με κορεσμένο διάλυμα NaCl σε αποσταγμένο 
νερό, με αναλογία 1 kg NaCl σε 8 l H2Ο περίπου, ώστε να υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ιόντων για 
την ορθή λειτουργία του αισθητήρα του παροχομέτρου, αποδίδοντας σήματα παροχής με χαμηλή 
στάθμη θορύβου. Πριν την πλήρωση το ρευστό διάλυμα θερμαίνεται ελαφρά για αρκετή ώρα, χωρίς 
να βράσει, ώστε να επιτευχθεί μερική απαερίωσή του. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα 
δημιουργίας φυσαλίδων αέρα. Η ύπαρξη αυτών των συμπιεστών φυσαλίδων δημιουργεί έμμεσα σε 
κάποιο βαθμό μεταβολή στον προκαθορισμένο όγκο εμβολισμού του ρευστού, αλλά και επιρροή στην 
ενδοτικότητα και αδράνεια του προς μελέτη συστήματος, με αποτέλεσμα οι σειρές μετρήσεων για τις 
ίδιες παραμέτρους να μην είναι δυνατές προς σύγκριση. Επίσης, αν τύχει και φυσαλίδες αέρα 
υπάρξουν στο ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο στα σημεία των ηλεκτροδίων, τότε το υγρό δεν 
έρχεται σε επαφή με τα ηλεκτρόδια, η αντίσταση μέσα από τον αέρα είναι μεγάλη και εμποδίζει τη 
ροή των ιόντων, οπότε δεν μπορούν να ληφθούν μετρήσεις. Ακόμα και αν τα ηλεκτρόδια 
διαβρέχονται από το υγρό, η ύπαρξη φυσαλίδων αέρα διαμέσου του παροχομέτρου οδηγεί σε αύξηση 
του θορύβου στο σήμα εξόδου ή ακόμα και στη διακοπή του. 
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Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι για τη λήψη ορθών μετρήσεων ο κλειστός βρόχος πρέπει να 
είναι κάθε στιγμή πληρωμένος με το υπό μέτρηση αγώγιμο υγρό και με παντελή απουσία αέρα. Για 
την επίτευξη αυτού του σκοπού συναρμολογούνται όλα τα στοιχεία του βρόχου των αγωγών, 
αφήνοντας ασύνδετο το ένα σημείο ένωσης του εύκαμπτου με τον άκαμπτο αγωγό. Αφού γίνει η 
πλήρωση του βρόχου με το κορεσμένο διάλυμα NaCl, βυθίζονται τα δύο ασύνδετα άκρα του βρόχου 
εντός λεκάνης που περιέχει το διάλυμα. Απομακρύνονται τυχόν φυσαλίδες αέρα και ενώνονται τα 
άκρα του εύκαμπτου και άκαμπτου αγωγού, συνδέοντάς τα με σφιγκτήρα (συνδετικό κολάρο) εντός 
του υγρού. Τυχόν εναπομείνασες φυσαλίδες αέρα απομακρύνονται με βελόνα σύριγγας, η οποία 
μπορεί να εισέρχεται από τον υποδοχέα μεμβράνης, στον οποίο κατόπιν εισάγεται ο καθετήρας του 
μορφοτροπέα πίεσης. 
 
 
3.3.2 Βαθμονόμηση ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου 
 
 Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του πειράματος το ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο λειτουργεί 
με τις εξής ρυθμίσεις: 
• Ο διακόπτης “PULSATILE” τοποθετείται στα 10 Hz RESPONSE, καθορίζοντας τη συχνότητα 
απόκρισης του παροχομέτρου σε επίπεδο κατάλληλο που μπορεί να καταγράφει πλήρως τη 
περιοδική μεταβολή της παροχής, αλλά να αντιμετωπίζει και τυχόν παρουσία έντονων ηλεκτρικών 
παρεμβολών οι οποίες αποδίδουν υψηλά επίπεδα θορύβου. Ο διακόπτης “MEAN” (Hz RESPONSE) 
τοποθετείται στο “HI” και καθορίζει την ηλεκτρική ολοκλήρωση του παροχομέτρου, [Carolina FM 
501 - operation instructions, 1995].  

• Ο διακόπτης “PROBE FACTOR” τοποθετείται στο 500, ο “PFX” στο 1 και ο “RANGE” στο 100. 
Αυτές οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις καθορίζουν το κέρδος του οργάνου σε ένα μέσο επίπεδο. 

• Ο διακόπτης “BALANCE” τοποθετείται αρχικά στην τιμή 500 (ουδέτερη) για να αντισταθμίζεται 
τυχόν ηλεκτρική αστάθεια στα ηλεκτρόδια του αισθητήρα. Κατόπιν, κατά την διάρκεια των 
μετρήσεων τοποθετείται μεταξύ του 550 και 600, ώστε να διορθώνεται η διακύμανση στο επίπεδο 
του μηδενός κατά τη λειτουργία. 

Το σήμα εξόδου του ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου, που εκφράζει την παροχή του υγρού 
διαλύματος, λαμβάνεται σε volts και καταγράφεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω του 
αναλογικού-ψηφιακού μετατροπέα. Το ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο, συμπεριφέρεται γραμμικά, 
οπότε η μετατροπή των V σε l/min, εκτιμάται μέσω της σχέσης της μορφής: 
 

q q qQ̂ k V m= +           (3-5) 
 
όπου  η εκτιμούμενη παροχή του ρευστού που διέρχεται από το ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο 
(l/min), μέσω της τάσεως Vq του σήματος εξόδου του ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου (V), kq είναι 
μία σταθερά αναλογίας με μονάδες l/(min . V) και mq είναι ο σταθερός όρος της ευθείας προσαρμογής 
και εκφράζει την εσφαλμένη εκτιμώμενη ποσότητα του μεγέθους της παροχής που ισοσταθμίζεται με 
την εσφαλμένη ένδειξη της τάσης του σήματος εξόδου του παροχομέτρου όταν η παροχή του ρευστού 
είναι μηδενική. 

Q̂

Οι σταθεροί συντελεστές kq και mq προσδιορίζονται μέσω βαθμονόμησης του 
ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου, χρησιμοποιώντας τη διάταξη που απεικονίζεται και 
αναπαρίσταται σχηματικά στο σχήμα 3-20 (α) και (β) αντίστοιχα. 

Στη διάταξη αυτή ανοίγεται η βάνα (Δ) και αφήνεται το νερό να ρέει από την υπερυψωμένη 
δεξαμενή (Δ1) προς τη βαθμονομημένη δεξαμενή (Δ2) για χρονικό διάστημα Δt που καταγράφεται με 
το χρονόμετρο. Μετρώντας την αύξηση του όγκου (σε l) του υγρού διαλύματος στη βαθμονομημένη 
δεξαμενή (Δ2) και διαιρώντας με το χρονικό διάστημα Δt προσδιορίζεται η παροχή σε l/min, ενώ 
επαλήθευση αυτής της τιμής της παροχής γίνεται μέσω της ένδειξης ενός παροχομέτρου πλωτήρα 
κωνικού αυλού που παρεμβάλλεται στον αγωγό ροής μετά τη δεξαμενή (Δ1). Το παροχόμετρο 
πλωτήρα κωνικού αυλού είναι της εταιρείας Hosco-Honsberg, μοντέλο Koniflux, τύπος UK-
020GMW0080 και απεικονίζεται στο σχέδιο του σχήματος 3-21, ενώ βασικά τεχνικά του 
χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον πίνακα 3-6. Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην 
εξαρτώμενη από τη ροή μετακίνηση μίας ενδεικτικής χαλύβδινης ή γυάλινης σφαίρας, η οποία 
διαπλέει εντός ενός κατακόρυφου ανεστραμμένου κωνικού αυλού από διαφανές ακρυλικό. Εξωτερικά 

 97



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΡΟΧΟ ΑΓΩΓΩΝ 
 
καθ’ ύψος του διαφανή κωνικού αυλού προσαρμόζεται βαθμονομημένη κλίμακα μέτρησης της 
παροχής σύμφωνα με τη μετακίνηση της ενδεικτικής σφαίρας. 
 

 
(α) 

 

 
(β) 

 
Σχήμα 3-20. (α) Απεικόνιση διάταξης βαθμονόμησης ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου Carolina FM 501. (β) 
Σχηματική αναπαράσταση διάταξης. Διακρίνονται: (Δ1) υπερυψωμένη δεξαμενή παροχής υγρού διαλύματος, 
(Δ2) βαθμονομημένη δεξαμενή για ογκομέτρηση του εγχυόμενου υγρού διαλύματος, (Δ3) δεξαμενή 
συγκέντρωσης υγρού διαλύματος, (Η/Μ Π) ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο, (Α) αισθητήρας 
ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου, (Γ) γείωση ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου, (Χ) χάλκινος σωλήνας, (Δ) 
ρυθμιζόμενη βάνα, (ΧΡ) χρονόμετρο, (ΑΝΤ) περισταλτική αντλία στρεφόμενων έκκεντρων (watson marlow 
502S roller pump) για τη μεταφορά του υγρού από τη Δ3 στη Δ1 δεξαμενή, (ADC) αναλογικός ψηφιακός 
μετατροπέας, (T2) τροφοδοτικό αναλογικού ψηφιακού μετατροπέα, (Η/Υ) ηλεκτρονικός υπολογιστής, (ΠΛ) 
παροχόμετρο πλωτήρα κωνικού αυλού. 
 
Μεγέθη Μονάδες μέτρησης Τιμές 
Εύρος λειτουργίας (H2O) l/h 10÷80 
Ονομαστική πίεση λειτουργίας bar 6 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας bar 6.9 
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας οC 65 
Ανοχή (full scale) % ±5 
 
Πίνακας 3-6. Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχομέτρου πλωτήρα κωνικού αυλού της εταιρείας Hosco-Honsberg, 
[Koniflux UK-020GMW0080-technical data, 2005]. 
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Σχήμα 3-21. Παροχόμετρο πλωτήρα κωνικού αυλού της εταιρείας Hosco-Honsberg. Διακρίνονται: (1) στόμιο 
εισαγωγής του ρευστού, (2) στόμιο εξαγωγής του ρευστού, (3) ενδεικτική διαπλέουσα χαλύβδινη ή γυάλινη 
σφαίρα (4) κωνικός αυλός διαμορφωμένος στο διαφανές ακρυλικό κέλυφος του παροχομέτρου, (5) ελατηριωτή 
ρυθμιστική βαλβίδα, (6) βαθμονομημένη κλίμακα σε l/hr, [Koniflux UK-020GMW0080-technical data, 2005]. 
 

Εκτός από την καταγραφή της παροχής από την ένδειξη του παροχομέτρου πλωτήρα, 
καταγράφεται επίσης και η τάση Vq σε volts στον ηλεκτρονικό υπολογιστή απευθείας από το 
ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για διάφορες θέσεις 
ανοίγματος της βάνας (Δ) και καταγράφονται τα ζεύγη των τιμών της παροχής Q σε l/min και της 
τάσης Vq σε V, όπως φαίνονται στον πίνακα 3-7 και αναπαρίστανται γραφικά στο σχήμα 3-22. 

Στο εσωτερικό της δεξαμενής (Δ1) υπάρχουν δύο χώροι, ο χώρος αναρρόφησης και ο χώρος 
υπερχείλισης, οι οποίοι χωρίζονται από κατακόρυφο διάφραγμα. Ο χώρος αναρρόφησης παραμένει 
πάντα πληρωμένος με υγρό, το οποίο υπερχειλίζει στο διπλανό χώρο υπερχείλισης. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω μίας αντλίας στρεφόμενων έκκεντρων (Watson Marlow 502S κεφαλής 501R), η 
οποία μεταφέρει υγρό από τη δεξαμενή (Δ3) στη (Δ1) με ρυθμό έγχυσης λίγο μεγαλύτερο από το 
ρυθμό αναρρόφησης του υγρού από τη δεξαμενή (Δ1). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σταθερή 
υδροστατική πίεση στην είσοδο του υγρού στον αγωγό και συνεπώς σταθερή παροχή λόγω σταθερής 
διαφοράς πίεσης στα άκρα του αγωγού ροής. 
 

Θέσεις βάνας 
(Δ) n 

Όγκος υγρού 
στη δεξαμενή 

(Δ2) ΔV (l) 

Διάρκεια 
ροής Δt (s) 

Παροχή 
Q=ΔV/Δt 

(l/min) 

Τάση 
σήματος Vq 

(V)  

Παροχή 
παροχομέτρου 
πλωτήρα 

(l/min)  
1 0.470 27.9 1.011 0.550 0.958 
2 0.465 27.8 1.004 0.550 0.958 
3 0.458 41.4 0.664 0.361 0.625 
4 0.463 54.9 0.506 0.275 0.483 
5 0.462 79.4 0.349 0.189 0.316 

 
Πίνακας 3-7. Μετρήσεις για τη βαθμονόμηση του ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου, (οι τιμές αναφέρονται με 
ακρίβεια, τόσων δεκαδικών ψηφίων, όσων επιτρέπουν τα σφάλματα ανάγνωσης, τα συστηματικά των οργάνων 
και τα διάδοσης των μεγεθών). 
 

Η διαδικασία προσδιορισμού των σταθερών kq και mq στη σχέση (3-5) γίνεται με γραμμική 
προσαρμογή (linear fitting), θεωρώντας την παροχή  ως συνάρτηση αναδρομής της τάσης Vq με 
βάση τα ζεύγη τιμών τάσης-παροχής (Vq1, Q1), …, (Vqn, Qn) του πίνακα 3-7. Σύμφωνα με τη μέθοδο 
των ελαχίστων τετραγώνων προκύπτει η κλίση της (3-5) να είναι: 

Q̂
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n

qi i q
i 1

q n
2 2
qi q

i 1

V Q 5V Q
k

V 5V

=

=

−
=

−

∑

∑
         (3-6) 

 
και η τεταγμένη επί την αρχή: 
 

q qm Q k V= − q           (3-7) 
 

όπου 

n

qi
i 1

q

V
V

5
==
∑

, 

n

i
i 1

Q
Q

5
==
∑

 και n=5 ο αριθμός των μετρήσεων. 
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:ογκομέτρηση, k  =1.822 l/(minV), m  =0.0050 l/min
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        πλωτήρα, k  =1.763 l/(minV), m  =0.011 l/min

q

q q

q

 
 
Σχήμα 3-22. Γραμμική προσαρμογή (linear fitting) για τον προσδιορισμό της σταθεράς (kq και mq) μετατροπής 
του σήματος τάσης του ΗΜ Π σε παροχή. 
 
 Η μεταβλητότητα της ευθείας αναδρομής ορίζεται από τη σχέση: 
 

n
2

i i
i 1

q

ˆ(Q Q )
s

n 2
=

−
=

−

∑
         (3-8) 

 
και αποτελεί εκτίμηση της αληθινής μεταβλητότητας σq εφόσον η μέθοδος των ελαχίστων 
τετραγώνων δίνει την καλύτερη εκτίμηση της ευθείας αναδρομής. Η τιμή της επηρεάζει άμεσα και 
καθοριστικά τα σφάλματα των παραμέτρων της αναδρομής. Έτσι, το εκτιμούμενο τυπικό σφάλμα της 
κλίσης kq της ευθείας αναδρομής δίνεται από τη σχέση: 
 

q
q n n

2 2
qi q qi q

i 1 i 1

s s
se

(V V ) V 5V
= =

= =

− −∑ ∑
q

2

       (3-9) 

 
Το διάστημα εμπιστοσύνης της kq σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% είναι: 
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q1 0.95, n 2
2

t +⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

± × se          (3-10) 

 
όπου οι βαθμοί ελευθερίας της παραμέτρου t της κατανομής Student, εδώ είναι n-2=3, όσοι δηλαδή 
είναι και οι βαθμοί ελευθερίας με βάση τους οποίους έγινε η εκτίμηση της μεταβλητότητας της 
αναδρομής, εξίσωση (3-8). Από πίνακα της κατανομής Student (παρουσιάζεται στο παράρτημα) 
προκύπτει t0.975, 3=3.182. 

Ο δείκτης που ποσοτικά δείχνει το πόσο καλά προσαρμόζεται η ευθεία αναδρομής στα 
πειραματικά σημεία, είναι η μέση τετραγωνική απόκλιση της αναδρομής, που ορίζεται από τα n (εδώ 
5) το πλήθος πρωτογενή δεδομένα Qi και τις αντίστοιχες εκτιμήσεις της αναδρομής  ως εξής: iQ̂
 

n 2
i i

q 2
i 1 i

ˆ(Q Q )1RMS 100 (%)ˆn 2 Q=

−
= ×

− ∑       (3-11) 

 
Η RMSq κυμαίνεται από 0-100%, τείνει δε προς την τιμή 0% όσο πιο καλή είναι η 

προσαρμογή και ταυτίζεται με αυτήν όταν όλα τα πειραματικά σημεία κείνται ντετερμινιστικά επί της 
αναδρομής. Πρακτικά, τιμές άνω του 25-30% δεν θεωρούνται παρά οριακά αποδεκτές. 
 Ένας άλλος δείκτης που δείχνει πόσο καλά τα πειραματικά σημεία κείνται επί της ευθείας 
αναδρομής είναι ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού που δίνεται από τη σχέση: 
 

n
2

i
2 i 1
q n

2
i

i 1

ˆ(Q Q)
R

(Q Q)

=

=

−
=

−

∑

∑
         (3-12) 

 
Ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού ή γραμμικής συσχέτισης κυμαίνεται στο διάστημα 

 και όσο πιο κοντά είναι στη μονάδα, τόσο η εκτιμούμενη παροχή από τη σχέση (3-5) τείνει 
να ταυτιστεί με τη μετρούμενη παροχή. 

2
q0 R 1≤ ≤

Εφαρμόζοντας τις σχέσεις (3-6) έως (3-12) προκύπτουν τα αποτελέσματα του πίνακα 3-8 που 
αναγράφονται οι τιμές υπολογισμού, τόσο από την ογκομέτρηση της δεξαμενής (Δ2), όσο και από τις 
μετρήσεις του παροχομέτρου πλωτήρα. 
 

 kq 
[l/(min . V)] 

sq 
(l/min) 

seq 
[l/(min . V)] 

t0.975, 3 x seq 
[l/(min . V)] 

mq 
(l/min) 

RMSq 
(%) 

2
qR  

Ογκομέτρηση 1.822 3.0x10-3 0.92x10-2 2.9x10-2 0.0050 0.305 0.999924 
Παροχόμετρο 
πλωτήρα 1.763 6.4x10-3 1.97x10-2 6.3 x10-2 0.011 1.589 0.999624 

 
Πίνακας 3-8. Αποτελέσματα βαθμονόμησης ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου. 
 
 Επειδή με τη μέθοδο της ογκομέτρησης η μέση τετραγωνική απόκλιση RMSq είναι πιο κοντά 
στο 0% και ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης  είναι πιο κοντά στη μονάδα, θεωρείται ότι οι 
τιμές που προκύπτουν με τη μέθοδο αυτή είναι περισσότερο αξιόπιστες. Εξάλλου, η μέθοδος της 
ογκομέτρησης στο χρόνο είναι πιο απτή και σαφής από το παροχόμετρο πλωτήρα το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε μόνο για λόγους επαλήθευσης. Συνεπώς, οι σταθερές αναλογίας στη σχέση (3-5) 
λαμβάνονται kq=1.82 ± 0.029 l/(min . V) και mq=0.0050 l/min. 

2
qR

 
 
3.3.3 Βαθμονόμηση μορφοτροπέων πίεσης 
 
 Το σήμα εξόδου του κάθε καθετήρα πίεσης, στα σημεία σύνδεσης εύκαμπτου και άκαμπτου 
αγωγού, λαμβάνεται και καταγράφεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε volts, μέσω του αναλογικού-
ψηφιακού μετατροπέα. Όπως συμβαίνει με το ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο κάθε καθετήρας 
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πίεσης συμπεριφέρεται γραμμικά, οπότε για τη μετατροπή των V σε μονάδες πίεσης (mmH2O) αρκεί 
η σχέση της μορφής: 
 

p pp̂ k V m= + p           (3-13) 
 
όπου  η εκτιμούμενη πίεση του ρευστού στο σημείο εισαγωγής του καθετήρα πίεσης (mmH2O), 
μέσω της τάσεως Vp του σήματος εξόδου του μορφοτροπέα πίεσης (V), kp είναι σταθερά αναλογίας με 
μονάδες mmH2O/V και mp είναι ο σταθερός όρος της ευθείας προσαρμογής και εκφράζει την 
εκτιμούμενη πίεση του ρευστού για μηδενική τάση του σήματος εξόδου του μορφοτροπέα πίεσης. 

p̂

Οι σταθεροί συντελεστές kp και mp προσδιορίζονται μέσω βαθμονόμησης των καθετήρων της 
πίεσης, οι οποίοι βυθίζονται διαδοχικά σε δοχείο με νερό. Σε κάθε συγκεκριμένο βάθος καταγράφεται 
η απόσταση (mmH2O) από την επιφάνεια του νερού έως τη θέση του μορφοτροπέα και η αντίστοιχη 
τιμή τάσης (V) που προκαλείται. Με αυτό το τρόπο καταγράφονται για διάφορες υδροστατικές πιέσεις 
(βάθη), οι αναπτυσσόμενες τάσεις ρεύματος στον υπολογιστή. Η καταγραφή αυτή παρουσιάζεται 
στον πίνακα 3-9 και το σχήμα 3-23. 
 

n Πίεση p 
(mmH2O) 

Τάση σήματος 
Vp (V)  n Πίεση p 

(mmH2O) 
Τάση σήματος 

Vp (V) 
1 20 0.007  1 20 0.029 
2 40 0.014  2 40 0.036 
3 60 0.020  3 60 0.041 
4 80 0.027  4 80 0.048 
5 100 0.034  5 100 0.056 

(α)           (β) 
 
Πίνακας 3-9. Μετρήσεις για τη βαθμονόμηση των δύο μορφοτροπέων πίεσης α και β, (οι τιμές αναφέρονται με 
ακρίβεια, τόσων δεκαδικών ψηφίων, όσων επιτρέπουν τα σφάλματα ανάγνωσης, και τα συστηματικά των 
οργάνων). 
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Σχήμα 3-23. Γραμμική προσαρμογή (linear fitting) για τον προσδιορισμό των σταθερών (kp και mp) μετατροπής 
του σήματος τάσης των μορφοτροπέων σε πίεση. 
 

Η διαδικασία προσδιορισμού των σταθερών kp και mp στη σχέση (3-13) γίνεται όπως και στο 
ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο με γραμμική προσαρμογή (linear fitting), θεωρώντας την πίεση p  ως 
συνάρτηση αναδρομής της τάσης Vp με βάση τα ζεύγη τιμών τάσης-πίεσης (Vp1, p1), …, (Vpn, pn) του 

ˆ
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πίνακα 3-9. Σύμφωνα με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων προκύπτει η κλίση της (3-13) να 
είναι: 
 

n

pi i p
i 1

p n
2 2
pi p

i 1

V p 5V p
k

V 5V

=

=

−
=

−

∑

∑
         (3-14) 

 
και η τεταγμένη επί την αρχή: 
 

ppp Vkpm −=          (3-15) 
 

όπου, 

n

pi
i 1

p

V
V

5
==
∑

, 

n

i
i 1

p
p

5
==
∑

 και n=5 ο αριθμός των μετρήσεων. 

Η μεταβλητότητα της ευθείας αναδρομής ορίζεται από τη σχέση: 
 

n
2

i i
i 1

p

ˆ(p p )
s

n 2
=

−
=

−

∑
         (3-16) 

 
και αποτελεί εκτίμηση της αληθινής μεταβλητότητας σp εφόσον η μέθοδος των ελαχίστων 
τετραγώνων δίνει την καλύτερη εκτίμηση της ευθείας αναδρομής. Η τιμή της επηρεάζει άμεσα και 
καθοριστικά τα σφάλματα των παραμέτρων της αναδρομής. Έτσι, το εκτιμούμενο τυπικό σφάλμα της 
κλίσης kp της ευθείας αναδρομής δίνεται από τη σχέση: 
 

p
p n n

2 2

p

2
pi p pi p

i 1 i 1

s s
se

(V V ) V 5V
= =

= =

− −∑ ∑
      (3-17) 

 
Το διάστημα εμπιστοσύνης της kp σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% έχει ως εξής: 
 

p
2n,

2
95.01p setk ×±

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+          (3-18) 

 
όπου οι βαθμοί ελευθερίας της παραμέτρου t της κατανομής Student, εδώ είναι n-2=3, όσοι δηλαδή 
είναι και οι βαθμοί ελευθερίας με βάση τους οποίους έγινε η εκτίμηση της μεταβλητότητας της 
αναδρομής, εξίσωση (3-16). Από πίνακα της κατανομής Student (παρουσιάζεται στο παράρτημα) 
προκύπτει t0.975, 3=3.182. 

Ο δείκτης που ποσοτικά δείχνει το πόσο καλά προσαρμόζεται η ευθεία αναδρομής στα 
πειραματικά σημεία, είναι η μέση τετραγωνική απόκλιση της αναδρομής, που ορίζεται από τα n το 
πλήθος πρωτογενή δεδομένα pi και τις αντίστοιχες εκτιμήσεις της αναδρομής  ως εξής: ip̂
 

n 2
i i

p 2
i 1 i

ˆ(p p )1RMS 100 (%)
ˆn 2 p=

−
= ×

− ∑        (3-19) 

 
Η RMSp κυμαίνεται από 0-100%, τείνει δε προς την τιμή 0% όσο πιο καλή είναι η προσαρμογή και 
ταυτίζεται με αυτήν όταν όλα τα πειραματικά σημεία κείνται ντετερμινιστικά επί της αναδρομής. 
Πρακτικά, τιμές άνω του 25-30% δεν θεωρούνται παρά οριακά αποδεκτές. 
 Ένας άλλος δείκτης που δείχνει πόσο καλά τα πειραματικά σημεία κείνται επί της ευθείας 
αναδρομής είναι ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού που δίνεται από τη σχέση: 

 103



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΡΟΧΟ ΑΓΩΓΩΝ 
 
 

n
2

i
2 i 1
p n

2
i

i 1

ˆ(p p)
R

(p p)

=

=

−
=

−

∑

∑
         (3-20) 

 
Ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού ή γραμμικής συσχέτισης κυμαίνεται στο διάστημα 

 και όσο πιο κοντά είναι στη μονάδα, τόσο η εκτιμούμενη πίεση από τη σχέση (3-13) τείνει 
να ταυτιστεί με τη μετρούμενη πίεση. 

2
p0 R 1≤ ≤

Εφαρμόζοντας τις σχέσεις (3-14) έως (3-20) προκύπτουν τα αποτελέσματα του πίνακα 3-10 
που αναγράφονται οι τιμές υπολογισμού και για τους δύο μορφοτροπείς πίεσης. 
 

 
kp 

(mmH2O/
V) 

sp 
(mmH2O) 

sep 
(mmH2O/

V) 

t0.975, n-2 x sep 
(mmH2O/V) 

mp 
(mmH2O) 

RMSp 
(%) 

2
pR  

Μ(α) 2983 0.94 44 140 -0.86 1.78 0.999332 
Μ(β) 3014 2.7 130 410 -67 5.00 0.994521 
 
Πίνακας 3-10. Αποτελέσματα βαθμονόμησης μορφοτροπέων πίεσης. 
 
 
3.3.4 Βαθμονόμηση επαγωγικού αναλογικού αισθητήρα προσέγγισης 
 

Η βαθμονόμηση του επαγωγικού αναλογικού αισθητήρα προσέγγισης γίνεται μέσω της 
αρχικής πειραματικής διάταξης, όπου ο αισθητήρας προσέγγισης είναι τοποθετημένος, έτσι ώστε να 
αντιλαμβάνεται την κατακόρυφη μετατόπιση της άνω πλάκας [σχήμα 3-9(γ)]. Μετατοπίζοντας την 
άνω πλάκα κατά γνωστή απόσταση (mm), λαμβάνεται η ένδειξη τάσης (V), που καταγράφεται στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Η καταγραφή αυτή παρουσιάζεται στον πίνακα 3-11, ενώ στο σχήμα 3-24 αναπαρίσταται 
γραφικά η μετατόπιση της άνω πλάκας συναρτήσει της προκαλούμενης τάσης του αισθητήρα. 
 

Αριθμός μετρήσεων Mετατόπιση άνω πλάκας yε (mm) Τάση σήματος Vy (V) 
1 5.0 -0.346 
2 6.0 -0.633 
3 7.0 -0.951 
4 8.0 -1.247 
5 9.0 -1.421 
6 10.0 -1.579 
7 11.0 -1.730 
8 12.0 -1.835 

 
Πίνακας 3-11. Μετρήσεις για τη βαθμονόμηση του επαγωγικού αναλογικού αισθητήρα προσέγγισης, (οι τιμές 
αναφέρονται με ακρίβεια, τόσων δεκαδικών ψηφίων, όσων επιτρέπουν τα σφάλματα ανάγνωσης, και τα 
συστηματικά των οργάνων). 
 

Από αυτό το γράφημα του σχήματος 3-24 παρατηρείται ότι για απομάκρυνση μέχρι 8 mm η 
συνάρτηση είναι γραμμική, ενώ για μεγαλύτερες τιμές η γραμμικότητα του αισθητήρα χάνεται. Μέχρι 
τα 8 mm, για τη μετατροπή των V σε μονάδες μετατόπισης (mm) αρκεί μία γραμμική σχέση, όπως 
συμβαίνει και με τα προηγούμενα όργανα. Πάνω από τα 8 mm χρησιμοποιείται μία μη-γραμμική 
σχέση πολυωνυμικής προσαρμογής 3ου βαθμού. Η μορφή της προσαρμογής έχει ως εξής: 
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y y y y

2 3
0 1 y 2 y 3 y y

k V m , 0.000 V 1.247 (V)

ŷ
V V V , 1.247 V 2.000 (V)

ε

⎧ + ≤ ≤ −
⎪

= ⎨
⎪α + α + α + α − ≤ ≤ −⎩

    (3-21) 

 
όπου  η εκτιμούμενη μετατόπιση της άνω πλάκας (mm), μέσω της τάσεως Vy του σήματος εξόδου 
του επαγωγικού αναλογικού αισθητήρα προσέγγισης (V), ky είναι σταθερά αναλογίας με μονάδες 
mm/V και my είναι ο σταθερός όρος της ευθείας προσαρμογής (για yε≤8 mm) και εκφράζει την 
εκτιμούμενη μετατόπιση της άνω πλάκας για μηδενική τάση του σήματος εξόδου του επαγωγικού 
αναλογικού αισθητήρα προσέγγισης. Οι συντελεστές της μη-γραμμικής σχέσης (για yε≥8 mm) έχουν 
ως εξής: α0=-22.8182 mm, α1=-56.0048 mm/V, α2=-35.5142 mm/V2, α3=-8.3544 mm/V3. 

ŷε

 

-2.1 -1.8 -1.5 -1.2 -0.9 -0.6 -0.3 0 0.3
V  (V)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

y 
 (m

m
)

y

:σημεία γραμμικής περιοχής, k  =-3.3 mm/V, m  =3.9 mm
:σημεία μη γραμμικής περιοχής

y y

ε

 
 

Σχήμα 3-24. Καμπύλες προσαρμογής (linear & polynomial fitting) για τον προσδιορισμό των σταθερών (ky, my, 
α0, α1, α2 και α3) μετατροπής του σήματος τάσης του επαγωγικού αναλογικού αισθητήρα προσέγγισης σε 
μετατόπιση. 
 

Η διαδικασία προσδιορισμού των σταθερών ky και my στη σχέση (3-21) γίνεται όπως και στα 
προηγούμενα όργανα με γραμμική προσαρμογή (linear fitting), θεωρώντας τη μετατόπιση ŷε  ως 
συνάρτηση αναδρομής της τάσης Vy με βάση τα ζεύγη τιμών τάσης-μετατόπισης (Vy1, yε1), …, (Vyn, 
yεn) του πίνακα 3-11 για yε≤8 mm. Σύμφωνα με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων προκύπτει η 
κλίση της (3-21) να είναι: 
 

n

yi i y
i 1

y n
2 2
yi y

i 1

V y 5V y
k

V 5V

ε ε
=

=

−
=

−

∑

∑
        (3-22) 

 
και η τεταγμένη επί την αρχή: 
 

ym y k Vε= − y y           (3-23) 
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όπου 

n

yi
i 1

y

V
V

5
==
∑

, 

n

i
i 1

y
y

5

ε
=

ε =
∑

 και n=4 ο αριθμός των μετρήσεων στη γραμμική περιοχή. 

Η μεταβλητότητα της ευθείας αναδρομής ορίζεται από τη σχέση: 
 

n
2

i i
i 1

y

ˆ(y y )
s

n 2

ε ε
=

−
=

−

∑
         (3-24) 

 
και αποτελεί εκτίμηση της αληθινής μεταβλητότητας σy εφόσον η μέθοδος των ελαχίστων 
τετραγώνων δίνει την καλύτερη εκτίμηση της ευθείας αναδρομής. Η τιμή της επηρεάζει άμεσα και 
καθοριστικά τα σφάλματα των παραμέτρων της αναδρομής. Έτσι, το εκτιμούμενο τυπικό σφάλμα της 
κλίσης ky της ευθείας αναδρομής δίνεται από την σχέση: 
 

y
y n n

2 2
yi y yi y

i 1 i 1

s s
se

(V V ) V 5V
= =

= =

− −∑ ∑
y

2

      (3-25) 

 
Το διάστημα εμπιστοσύνης της ky σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% έχει ως εξής: 
 

y
2n,

2
95.01y setk ×±

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+          (3-26) 

 
όπου οι βαθμοί ελευθερίας της παραμέτρου t της κατανομής Student, εδώ είναι n-2=2, όσοι δηλαδή 
είναι και οι βαθμοί ελευθερίας με βάση τους οποίους έγινε η εκτίμηση της μεταβλητότητας της 
αναδρομής, εξίσωση (3-24). Από πίνακα της κατανομής Student (παρουσιάζεται στο παράρτημα) 
προκύπτει t0.975, 2= 4.303. 

Ο δείκτης που ποσοτικά δείχνει το πόσο καλά προσαρμόζεται η ευθεία αναδρομής στα 
πειραματικά σημεία, είναι η μέση τετραγωνική απόκλιση της αναδρομής, που ορίζεται από τα n το 
πλήθος πρωτογενή δεδομένα yi και τις αντίστοιχες εκτιμήσεις της αναδρομής  ως εξής: iŷε

 
2n

i i
y 2

i 1 i

ˆ(y y )1RMS 100 (%)
ˆn 2 y

ε ε

= ε

−
= ×

− ∑       (3-27) 

 
Η RMSy κυμαίνεται από 0-100%, τείνει δε προς την τιμή 0% όσο πιο καλή είναι η 

προσαρμογή και ταυτίζεται με αυτήν όταν όλα τα πειραματικά σημεία κείνται ντετερμινιστικά επί της 
αναδρομής. Πρακτικά, τιμές άνω του 25-30% δεν θεωρούνται παρά οριακά αποδεκτές. 
 Ένας άλλος δείκτης που δείχνει πόσο καλά τα πειραματικά σημεία κείνται επί της ευθείας 
αναδρομής είναι ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού που δίνεται από τη σχέση: 
 

n
2

i
2 i 1
y n

2
i

i 1

ˆ(y y )
R

(y y )

ε ε
=

ε ε
=

−
=

−

∑

∑
         (3-28) 

 
Ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού ή γραμμικής συσχέτισης κυμαίνεται στο διάστημα 

 και όσο πιο κοντά είναι στη μονάδα, τόσο η εκτιμούμενη μετατόπιση από τη σχέση (3-21) 
τείνει να ταυτιστεί με τη μετρούμενη μετατόπιση. 

2
y0 R 1≤ ≤

Εφαρμόζοντας τις σχέσεις (3-22) έως (3-28) προκύπτουν τα αποτελέσματα του πίνακα 3-12 
που αναγράφονται οι τιμές υπολογισμού για τον επαγωγικό αναλογικό αισθητήρα προσέγγισης. 
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ky 
(mm/V) 

sy 
(mm) 

sey 
(mm/V) 

t0.975, n-2 x sey 
(mm/V) 

my 
(mm) 

RMSy 
(%) 

2
yR  

-3.3 0.00088 0.044 0.19 3.9 0.5 0.999648 
 
Πίνακας 3-12. Αποτελέσματα γραμμικής βαθμονόμησης επαγωγικού αναλογικού αισθητήρα προσέγγισης. 
 
 
3.3.5 Πειραματική εκτέλεση και διαδικασία 
 

Για τη λήψη των μετρήσεων ακολουθείται η σειρά ενεργειών που περιγράφεται παρακάτω. Σε 
κάθε αρχική λειτουργία των οργάνων αφήνεται χρονικό διάστημα περίπου 15 λεπτών χωρίς καμία 
ενέργεια, ώστε να επέλθει θερμική και ηλεκτρονική ισορροπία σε ολόκληρο το μετρητικό σύστημα 
της διάταξης. Επίσης, πάντα μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος γίνεται ρύθμιση της 
στάθμης του μηδενός του ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες 
που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης από την εταιρεία κατασκευής του. 

Εξαιτίας των αναπτυσσόμενων τάσεων στο τοίχωμα του ελαστικού αγωγού, ενδεχομένως να 
εμφανίζονται φαινόμενα χαλάρωσης. Επίσης, μπορεί να λαμβάνει χώρα απώλεια ρευστού από τους 
υποδοχείς μεμβράνης, όπου εισάγονται οι καθετήρες πίεσης, ιδιαίτερα όταν το όλο σύστημα είναι 
εκτός λειτουργίας. Αυτοί οι παράγοντες έχουν ως αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η αρχική εσωτερική 
πίεση ηρεμίας po του κλειστού βρόχου έπειτα από μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επομένως, για να 
διατηρείται περίπου η ίδια αρχική πίεση ηρεμίας στον κλειστό βρόχο για όλες τις μετρήσεις, ώστε να 
προκύπτουν συγκρίσιμα αποτελέσματα, ελέγχεται η τιμή αυτής της πίεσης και αν μεταβληθεί 
προστίθεται διάλυμα NaCl από τον ένα υποδοχέα μεμβράνης μέσω σύριγγας. Ο έλεγχος της αρχικής 
πίεσης ηρεμίας γίνεται με καταγραφή αρχικά των δύο πιέσεων που επικρατούν στον κλειστό βρόχο. 
Στη συνέχεια αφαιρούνται διαδοχικά οι καθετήρες και βυθίζονται σε ανοιχτό δοχείο με νερό, ώστε ο 
κάθε αισθητήρας μόλις να έχει βυθιστεί κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού και συνεπώς να 
λαμβάνεται η τιμή της πίεσης αναφοράς (ατμοσφαιρική). Έπειτα, τοποθετείται στον κλειστό βρόχο ο 
ένας καθετήρας στον υποδοχέα του και από τον άλλο υποδοχέα, μέσω βελόνας σύριγγας, προστίθεται 
ή αφαιρείται ποσότητα διαλύματος NaCl, ώστε η εσωτερική πίεση ηρεμίας του κλειστού βρόχου 
αποκτήσει την επιθυμητή τιμή. Η προσθαφαίρεση του διαλύματος NaCl γίνεται προσεκτικά ώστε να 
μην εισαχθεί ανεπιθύμητος αέρας στον κλειστό βρόχο. 

Το φαινόμενο της άντλησης χωρίς βαλβίδες στο συγκεκριμένο κλειστό βρόχο μελετάται για 
τέσσερις παραμέτρους μεταβολής, τη συχνότητα διέγερσης f, το πλάτος συμπίεσης Ab, τη θέση xE και 
το μήκος Lc εφαρμογής της διέγερσης στον εύκαμπτο αγωγό. Για κάθε σειρά μετρήσεων καθορίζονται 
το πλάτος Ab, το μήκος Lc και η θέση xE της συμπίεσης, ενώ μεταβάλλεται η συχνότητα f από 0 έως 
12 Hz. Κάθε μέτρηση συνίσταται από τις χρονικές μεταβολές της παροχής Q(t), των δύο πιέσεων στα 
άκρα του στερεού αγωγού pα(t) και pβ(t) και της μετατόπισης της άνω πλάκας yε(t). Μέσω του 
λογισμικού ρυθμίζεται στη μονάδα spider8 η συχνότητα δειγματοληψίας ίση με 600 δεδομένα/s, ενώ 
κάθε μέτρηση απαρτίζεται από 5000 δεδομένα. Συνεπώς, η συνολική διάρκεια της κάθε μέτρησης 
είναι 8.333 s και το χρονικό βήμα από δεδομένο σε δεδομένο Δt=0.00166 s. 

Στην εικόνα του σχήματος 3-25 σημειώνονται οι θέσεις που έχει εφαρμοστεί η διέγερση στον 
εύκαμπτο αγωγό. Το μέσο του κάθε πέλματος συμπίεσης ευθυγραμμίζεται κατακόρυφα με κάθε ένα 
από αυτά τα σημεία, τα οποία αποτελούν το κέντρο της διέγερσης. 

Οι θέσεις (1) και (5) απέχουν 150 mm από τα άκρα του εύκαμπτου αγωγού και είναι οι 
εγγύτερες δυνατές θέσεις στις συνδέσεις μεταξύ σκληρού και εύκαμπτου αγωγού. Συγκεκριμένα για 
τη θέση (1) λαμβάνονται μετρήσεις μεταβάλλοντας όλες τις εξεταζόμενες παραμέτρους. Δηλαδή, για 
καθορισμένο μήκος πέλματος και πλάτος συμπίεσης λαμβάνεται σειρά μετρήσεων, η οποία συνίστατο 
από 40 μετρήσεις, η καθεμία εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία συχνότητα. Κατ’ αυτό τον τρόπο για 
τη θέση εφαρμογής (1) λαμβάνονται σειρές μετρήσεων ξεχωριστά για τα τρία μήκη πελμάτων 
συμπίεσης 60 mm, 80 mm και 100 mm, για επτά επιμέρους πλάτη συμπίεσης, μεταβάλλοντας τη 
συχνότητα από 0 έως 12Hz περίπου. Τα επτά πλάτη συμπίεσης αντιστοιχούν στις κατακόρυφες 
μετατοπίσεις y0=10.05, 9.45, 9.00, 8.25, 7.80, 7.20 και 6.60 mm (πίνακας 3-13). Στη θέση (5) 
λαμβάνεται σειρά 26 μετρήσεων συναρτήσει της συχνότητας, με χρήση μόνο του μεγάλου πέλματος 
μήκους 100 mm και μόνο για το μέγιστο πλάτος συμπίεσης, το οποίο αντιστοιχεί σε κατακόρυφη 
μετατόπιση y0=10.05 mm. Σκοπός είναι να φανεί πώς μεταβάλλεται η μέση χρονικά παροχή μεταξύ 
των θέσεων (1) και (5) οι οποίες είναι συμμετρικές ως προς το μήκος του εύκαμπτου αγωγού. 
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(α)  (β)  

 
(γ) 

 
Σχήμα 3-25. Θέσεις εφαρμογής της διέγερσης στον εύκαμπτο αγωγό (1) έως (5) και θέσεις μέτρησης της πίεσης 
(α) και (β) στα άκρα του άκαμπτου αγωγού. 
 
 Η θέση (3) είναι στο μέσο του μήκους του ελαστικού αγωγού, απέχοντας 500 mm από τα 
άκρα του, ενώ έχουν ληφθεί μετρήσεις και για μία επιπλέον θέση (3’) ανάμεσα στις (2) και (3), η 
οποία απέχει 495 mm από την ένωση του εύκαμπτου με τον άκαμπτο σωλήνα στη θέση (α). Όλες οι 
μετρήσεις σε αυτές τις δύο θέσεις λαμβάνονται με χρήση του μεγαλύτερου πέλματος συμπίεσης των 
100 mm και για όλα τα επτά πλάτη συμπίεσης που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Οι σειρές μετρήσεων 
εδώ συνίσταντο από μετρήσεις που κυμαίνονται από 20 έως 32 επιλεγμένες συχνότητες ανάλογα. 
 Οι θέσεις (2) και (4) είναι επίσης συμμετρικές ως προς το μήκος του εύκαμπτου αγωγού και 
λαμβάνονται μετρήσεις σύγκρισης, χρησιμοποιώντας το μεγαλύτερο πέλμα συμπίεσης των 100 mm 
και το μέγιστο πλάτος συμπίεσης, το οποίο αντιστοιχεί σε κατακόρυφη μετατόπιση y0=10.05 mm. Οι 
σειρές μετρήσεων εδώ συνίσταντο από 26 μετρήσεις για διάφορες συχνότητες μεταξύ 0 έως 12 Hz. 

Σημειώνεται ότι ο αισθητήρας του παροχομέτρου είναι τοποθετημένος στο κλειστό κύκλωμα 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε θετική παροχή να θεωρείται όταν η ροή του ρευστού έχει φορά από τη θέση 
(α) στη θέση (β) μέσω του εύκαμπτου αγωγού (σχήμα 3-25). 
 
 
3.3.6 Ιδιοσυχνότητα κλειστού βρόχου αγωγών 
 
 Για τον υπολογισμό της ιδιοσυχνότητας του κλειστού βρόχου αγωγών διεγείρεται για 
λιγότερο από 1/10 του δευτερολέπτου ο εύκαμπτος αγωγός σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη υφίσταται 
όταν ο εύκαμπτος αγωγός δε συμπιέζεται καθόλου από το πέλμα της άνω πλάκας (y0=0), ενώ η 
δεύτερη υφίσταται όταν το πέλμα της άνω πλάκας διατηρεί συμπιεσμένο τον εύκαμπτο αγωγό στο 

 108



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΡΟΧΟ ΑΓΩΓΩΝ 
 
μέγιστο πλάτος που αντιστοιχεί σε κατακόρυφη μετατόπιση y0=10.05 mm. Ο λόγος για τον οποίο 
εξετάζονται αυτές οι δύο περιπτώσεις συμπίεσης είναι διότι η ιδιοσυχνότητα του κλειστού βρόχου 
μεταβάλλεται, αφού αλλάζει με διαφορετικό τρόπο η διατομή του εύκαμπτου αγωγού (σε κάθε θέση 
για μία περίοδο), ανάλογα με το επιβαλλόμενο πλάτος συμπίεσης Αb. Δηλαδή, μέσα σε μία περίοδο το 
ρευστό ταλαντώνεται στον κλειστό βρόχο μέσα από διαφορετικές γεωμετρικές διαμορφώσεις του 
εύκαμπτου αγωγού, οι οποίες εξαρτώνται από το πλάτος της συμπίεσης. Αυτές οι διαφορετικές 
γεωμετρίες που αποκτά ο εύκαμπτος αγωγός σε μία περίοδο προκαλούν διαφορετικές ιδιοσυχνότητες 
για το σύστημα του κλειστού βρόχου αγωγών. 
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Σχήμα 3-26. (α) Χρονική μεταβολή της παροχής σε ελεύθερη ταλάντωση του ρευστού εντός του κλειστού 
βρόχου κατόπιν στιγμιαίας διέγερσης όταν το πέλμα της άνω πλάκας δε συμπιέζει καθόλου τον εύκαμπτο 
αγωγό. (β) Φάσμα κατόπιν ανάλυσης με ταχύ μετασχηματισμό Fourier (ιδιοσυχνότητα: fo=11.39 Hz). 
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Σχήμα 3-27. (α) Χρονική μεταβολή της παροχής σε ελεύθερη ταλάντωση του ρευστού εντός του κλειστού 
βρόχου κατόπιν στιγμιαίας διέγερσης όταν το πέλμα της άνω πλάκας συμπιέζει μέγιστα τον εύκαμπτο αγωγό 
(y0=10.05 mm). (β) Φάσμα κατόπιν ανάλυσης με ταχύ μετασχηματισμό Fourier (ιδιοσυχνότητα: fo=8.73 Hz). 
 
 Στη πρώτη περίπτωση, όπου δεν επιβάλλεται καθόλου η συμπίεση του πέλματος της άνω 
πλάκας, διεγείρεται ο εύκαμπτος αγωγός μεταξύ της θέσης (1) και του καθετήρα (α) και αφήνεται να 
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ταλαντωθεί ελεύθερα. Το αποτέλεσμα της διέγερσης, που καταγράφεται από το ηλεκτρομαγνητικό 
παροχόμετρο, φαίνεται στο σχήμα 3-26(α). Στο σχήμα 3-26(β) απεικονίζεται ο ταχύς 
μετασχηματισμός Fourier (FFT) αυτού του αποσβυνόμενου σήματος, για τον υπολογισμό της 
ιδιοσυχνότητας του κλειστού βρόχου στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Στη δεύτερη περίπτωση, επιβάλλεται στη θέση (1) σταθερά η μέγιστη συμπίεση του πέλματος 
100 mm της άνω πλάκας και διεγείρεται στιγμιαία ο εύκαμπτος αγωγός μεταξύ της θέσης (5) και του 
καθετήρα (β). Το αποτέλεσμα της ελεύθερης ταλάντωσης, που καταγράφεται από το 
ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο, φαίνεται στο σχήμα 3-27(α). Στο σχήμα 3-27(β) απεικονίζεται ο 
ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT) αυτού του αποσβυνόμενου σήματος, για τον υπολογισμό της 
ιδιοσυχνότητας του κλειστού βρόχου στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου επικρατεί η μέγιστη 
συμπίεση. 

Για τα συγκεκριμένα μήκη (1 m) του εύκαμπτου και άκαμπτου αγωγού και για σταθερό μήκος 
πέλματος διέγερσης 100 mm, ανάλογα με το επιβαλλόμενο πλάτος συμπίεσης Αb στη θέση (1) κάθε 
φορά αναμένεται η ιδιοσυχνότητα του κλειστού βρόχου να κυμαίνεται στο διάστημα συχνοτήτων 8.73 
Hz<fo<11.39 Hz. 
 
 
3.4 Παραμόρφωση διατομής ελαστικού αγωγού 
 

Σκοπός αυτής της παραγράφου είναι να παρουσιάσει πως διαμορφώνεται η εγκάρσια διατομή 
ενός εύκαμπτου αγωγού, καθώς συμπιέζεται και αποσυμπιέζεται, όπως στο συγκεκριμένο πείραμα. 
Δηλαδή, αναπτύσσεται η σχέση της μεταβαλλόμενης διατομής Α με την εκάστοτε επιβαλλόμενη 
κατακόρυφη μετατόπιση y. Η εύρεση της διατομής του εύκαμπτου αγωγού στο σημείο που 
συμπιέζεται για το χρονικό διάστημα μίας περιόδου, μέσω αναλυτικής σχέσης, είναι πολύ δύσκολη. 
Αυτό συμβαίνει διότι η διατομή του εύκαμπτου αγωγού από κυκλική που είναι στην αρχή, καθώς 
συμπιέζεται προοδευτικά μετατρέπεται σε ελλειπτική, ενώ με παραπάνω συμπίεση συνίσταται από 
ένα ορθογώνιο και δύο ημικυκλικούς δίσκους, και προς το τέλος διαμορφώνεται η περίμετρός της 
αρχικά σε ωοειδή του Cassini, καταλήγοντας περαιτέρω σε ένα λημνίσκο του Bernoulli, όπως 
φαίνεται στο σχήμα 3-28. 
 

 
 

 

Σχήμα 3-28. Διαδοχικές θέσεις συμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού, όπου η 
εγκάρσια διατομή του καταλαμβάνει διάφορα γεωμετρικά σχήματα όπως, (α) 
κύκλος, (β) έλλειψη, (γ) ορθογώνιο με δύο ημικυκλικούς δίσκους 
εκατέρωθεν, (δ) ωοειδής του Cassini, (ε) λημνίσκος του Bernoulli, (στ) 
απεικόνιση διαστάσεων στην αρχική θέση και τη μέγιστη συμπίεση. 

 
 Ένας τρόπος εύρεσης της σχέσης, μεταξύ της διατομής του συμπιεζόμενου εύκαμπτου 
αγωγού στο σημείο της διέγερσης με την εκάστοτε επιβαλλόμενη κατακόρυφη μετατόπιση, είναι με 
χρήση βιντεοκάμερας. Αφού έχει τοποθετηθεί ο κλειστός βρόχος στη ξύλινη βάση στήριξης, ώστε να 
συμπιέζεται ο πληρωμένος με το διάλυμα NaCl εύκαμπτος αγωγός σε κάποια θέση, τοποθετείται 
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επιπλέον ένα μικρό τμήμα του εύκαμπτου αγωγού κάτω από το πέλμα της άνω πλάκας με διεύθυνση 
κάθετη σε αυτήν του εύκαμπτου αγωγού του κλειστού βρόχου. Απέναντι ακριβώς και σε κατάλληλο 
ύψος ευθυγραμμίζεται βιντεοκάμερα (SONY CCD-IRIS), ώστε να καταγράφει τη μετακίνηση αυτού 
του εγκάρσια τοποθετημένου τμήματος του εύκαμπτου αγωγού. Ρυθμίζεται η εκκεντρότητα στη 
διάταξη συμπίεσης, ώστε να φθάνει σε συγκεκριμένο μέγιστο πλάτος και κινηματογραφείται η 
παραμόρφωση της διατομής του χωρίς ρευστό εγκάρσια τοποθετημένου τμήματος του εύκαμπτου 
αγωγού, μετακινώντας το πέλμα της άνω πλάκας μέσω αργής περιστροφής του σφονδύλου. 
Καταγράφεται με αυτόν τον τρόπο η πλήρης διαδρομή του πέλματος της άνω πλάκας από την αρχική 
θέση (πλήρως ασυμπίεστος αγωγός) έως τη κατώτατη (μέγιστη συμπίεση αγωγού) και επιστροφή 
ξανά στην αρχική θέση. 

Η βιντεοκάμερα συνδέεται απευθείας με ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω της εξωτερικής 
κάρτας βίντεο Movie Box Deluxe της εταιρείας Pinnacle Systems. Το βίντεο της παραμόρφωσης της 
εγκάρσιας διατομής καταγράφεται σε αρχείο στον υπολογιστή και μέσω κατάλληλου λογισμικού 
(Studio 9 Plus), λαμβάνονται από το αρχείο του βίντεο φωτογραφικά στιγμιότυπα, στα οποία 
απεικονίζεται η παραμόρφωση της διατομής για διάφορες εκκεντρότητες, τόσο κατά την κάθοδο 
(συμπίεση), όσο και κατά την άνοδο (αποσυμπίεση) του πέλματος της άνω πλάκας. Τα φωτογραφικά 
στιγμιότυπα παρουσιάζονται για κάθε πλάτος διέγερσης Ab στο παράρτημα. 

Στη συνέχεια επεξεργάζονται αυτά τα φωτογραφικά στιγμιότυπα με το λογισμικό Paint Shop 
Pro 8.1, ώστε να γίνει αποτύπωση των αντίστοιχων καμπυλών του ¼ της περιμέτρου της εγκάρσιας 
εσωτερικής διατομής του εύκαμπτου αγωγού. Η καμπύλη αυτή που απαρτίζεται από pixels 
ψηφιοποιείται μέσω του λογισμικού Windig 2.5 και λαμβάνονται οι συντεταγμένες της (xr,yr). Η 
σχέση μετατροπής των pixels σε mm εξαρτάται από την απόσταση που είναι τοποθετημένη η κάμερα 
σε σχέση με τη διατομή. Για την εύρεση αυτής της σχέσης υποτίθεται η σταθερότητα της περιμέτρου 
της εγκάρσιας διατομής κατά την παραμόρφωση, ίση με Π0=πd0=37.70 mm, σε οποιαδήποτε θέση 
συμπίεσης κι αν βρίσκεται ο εύκαμπτος αγωγός, [Moreno et al, 1970]. Με αυτό τον τρόπο προκύπτει 
ο πίνακας 3-13 στον οποίο αναγράφεται η σχέση μετατροπής των pixels σε mm για τα φωτογραφικά 
στιγμιότυπα του κάθε πλάτους συμπίεσης. 
 
Διαστήματα 
περιστροφής 
μηχανισμού 
κάτω πλάκας 

Διαστήματα 
περιστροφής 
μηχανισμού 
άνω πλάκας 

Συνολική 
κατακόρυφη 
μετατόπιση 

y0 (mm) 

Αντιστοιχία 
(pixels/mm) 

Περίμετρος 
Π στη θέση 
ymax (mm) 

Σχετικό 
σφάλμα reΠ 
ως προς την 
Π0 (%) 

22 22 (3.30+3.30=) 6.60 16.0 37.84 0.4 
24 24 (3.60+3.60=) 7.20 15.9 37.83 0.3 
26 26 (3.90+3.90=) 7.80 16.0 37.74 0.1 
27 28 (4.05+4.20=) 8.25 16.0 37.73 <0.1 
30 30 (4.50+4.50=) 9.00 16.0 37.82 0.3 
31 32 (4.65+4.80=) 9.45 15.9 37.81 0.3 
33 34 (4.95+5.10=)10.05 15.8 37.90 0.5 

 
Πίνακας 3-13. Κατακόρυφες μετατοπίσεις για κάθε πλάτος συμπίεσης με βάση την περιστροφή των 
μηχανισμών μετακίνησης των πλακών συμπίεσης της πειραματικής διάταξης και η σχέση μετατροπής των pixels 
σε mm για τα φωτογραφικά στιγμιότυπα του κάθε πλάτους συμπίεσης με βάση τη σταθερή περίμετρο. 
 

Η τρίτη στήλη του πίνακα 3-13 προκύπτει προσθέτοντας τα γινόμενα της πρώτης και 
δεύτερης στήλης με τον αριθμό 0.15 mm, που αντιστοιχεί στην κατακόρυφη μετατόπιση που 
προκαλείται σε κάθε πλάκα περιστρέφοντας το μηχανισμό της κατά μία θέση. Το κριτήριο της 
αντιστοιχίας των pixels σε mm γίνεται με βάση το σχετικό σφάλμα υπολογισμού της περιμέτρου, το 
οποίο πρέπει να είναι κάτω του 1%. Η τιμή αυτή του σφάλματος (1%) είναι ίση με το μέγιστο 
συστηματικό σφάλμα που εισάγεται στη μέτρηση των συντεταγμένων (xr,yr) της καμπύλης της 
περιμέτρου και αντιστοιχεί σε μήκος όμοιο με αυτό που προσδίδει ως μονάδα μέτρησης το 1 pixel. 
Δηλαδή, κατά τη μέτρηση των συντεταγμένων (xr,yr) της καμπύλης της περιμέτρου εισάγεται 
συστηματικό σφάλμα b=±1/15.8 mm=±0.063 mm. Αν υπολογιστεί τώρα το σχετικό σφάλμα της 
περιμέτρου (για παράδειγμα κυκλικής διατομής) με βάση το συστηματικό σφάλμα ανωτέρω 
προκύπτει: 
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0 0 0

0 0 0

2 R 2 R R R 6.000 6.063 6.000 5.937re 0.010 1%dx
2 R R 6.000 6.000Π

Π − Π π − π − − −
= = = = = = ± → ±

Π π
 

 
Είναι προφανές ότι μεγαλύτερη ακρίβεια στον προσδιορισμό των συντεταγμένων (xr,yr) της 

εσωτερικής περιμετρικής καμπύλης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με χρήση υψηλότερης ανάλυσης των 
φωτογραφιών όπου στο 1 mm αντιστοιχούν περισσότερα pixels. 

Στο σχήμα 3-29 αναπαρίστανται γραφικά διαδοχικά στιγμιότυπα των καμπυλών του ¼ της 
περιμέτρου της εγκάρσιας εσωτερικής διατομής της μέγιστης συμπίεσης (αποσυμπίεσης) του 
εύκαμπτου αγωγού που αντιστοιχεί σε εκκεντρότητα y0/2=5.1 mm. Τα αντίστοιχα διαδοχικά 
στιγμιότυπα των καμπυλών για όλα τα πλάτη συμπίεσης Αb παρουσιάζονται στο παράρτημα. Μετά 
την ψηφιοποίηση γίνεται αριθμητική ολοκλήρωση των καμπυλών για να βρεθεί το εμβαδόν 
επιφανείας της εσωτερικής διατομής για κάθε στιγμιότυπο, θεωρώντας συμμετρία τόσο κατά τον 
κατακόρυφο όσο και κατά τον οριζόντιο άξονα, ώστε η καμπύλη της περιμέτρου στο ένα 
τεταρτημόριο να θεωρείται όμοια με αυτή των υπολοίπων. 
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Σχήμα 3-29. Διαδοχικά στιγμιότυπα των καμπυλών του ¼ της περιμέτρου της εγκάρσιας εσωτερικής διατομής 
της συμπίεσης (α), και αποσυμπίεσης (β) του εύκαμπτου αγωγού που αντιστοιχεί σε πλάτος συμπίεσης 
Αb=82%, το οποίο προκαλείται από εκκεντρότητα y0/2=5.1 mm. Η διακεκομμένη καμπύλη αντιστοιχεί σε 
κυκλική διατομή ακτίνας R0=6 mm. Οι σχέσεις μετατροπής των μεταβλητών (x,y) με τις συντεταγμένες (xr,yr) 
του ¼ της περιμέτρου είναι xr=(x-2s)/2 και yr=(y-2s)/2, όπου s είναι το πάχος του τοιχώματος του αγωγού. 
 

Αναπαριστώντας γραφικά με τον αδιάστατο χρόνο τις αδιαστατοποιημένες συναρτήσεις της 
κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας μέχρι του σημείου που εφάπτεται με τον εύκαμπτο αγωγό 
y(t) και της εγκάρσιας διατομής A(t) που η κατακόρυφη μετατόπιση y προκαλεί, προκύπτουν τα 
διαγράμματα του σχήματος 3-30. 

Στα διαγράμματα του σχήματος 3-30(α) και (β) οι διακεκομμένες καμπύλες αποτελούν 
προσεγγιστική προσαρμογή των πειραματικών σημείων και εκφράζονται από τα ακόλουθα 
συναρτησιακά: 
 

20
b

max max
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y 2y T
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     (3-29) 
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όπου:  ymax είναι η μέγιστη κατακόρυφη απόσταση της εξωτερικής διαμέτρου του εύκαμπτου 

αγωγού, που μπορεί να συμβεί στη διάρκεια μίας περιόδου, όταν οι πλάκες δεν τον 
συμπιέζουν, 

 b 0 max max min maxy = y y (y -y ) y′ ′ = , με ymin να είναι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πλακών, 
άνω και κάτω, που μπορεί να συμβεί στη διάρκεια μίας περιόδου, δηλαδή είναι η κατακόρυφη 
απόσταση των πλακών όταν συμπιέζουν τον εύκαμπτο αγωγό κατά το μέγιστο δυνατό, 
Αmax είναι η αρχική μέγιστη διατομή του εύκαμπτου αγωγού πριν υποστεί οποιαδήποτε 
συμπίεση, 

bA′  είναι το πλάτος συμπίεσης της διατομής που δίνεται από τη σχέση (2-38) για Α0=Αmax, 
Τ είναι η περίοδος διέγερσης του εύκαμπτου αγωγού. 
Η σχέση (3-29) προκύπτει από την ανάλυση της αρμονικής κίνησης του εμβόλου του 

μηχανισμού, θεωρώντας ως αρχή μέτρησης των y την κάτω πλάκα [σχήμα 3-28(στ)]. Σημειώνεται ότι, 
η μεταβλητή του χρόνου t, για τον προσδιορισμό των πειραματικών σημείων στα διαγράμματα του 
σχήματος 3-30(α) & (β), δεν έχει μετρηθεί από κάποιο χρονόμετρο, αλλά προκύπτει μέσω της σχέσης 
(3-29) αν επιλυθεί ως προς το χρόνο t. Συνεπώς: 
 

1 max

max min

1 max

max min

2(y y )T cos 1 , 0 t T 2
2 y y

t

2(y y )T1 cos 1 , T 2 t
2 y y

−

−

⎧ ⎡ ⎤−
+ ≤ ≤⎪ ⎢ ⎥π −⎣ ⎦⎪

⎪= ⎨
⎪ ⎡ ⎤−⎪ − +⎢ ⎥⎪ π −⎣ ⎦⎩

T≤ ≤

     (3-31) 

 
Διαπιστώνεται μέσω των ανωτέρω προσαρμογών ότι, όταν η κατακόρυφη συμπίεση y 

ακολουθεί αρμονική μεταβολή με το χρόνο, το εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής Α ακολουθεί την ίδια 
αρμονική μεταβολή στη δύναμη του τετραγώνου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι συμπιέσεις να 
διαρκούν λιγότερο σχετικά με τις αποσυμπιέσεις και συνεπώς να υφίσταται χρονική ασυμμετρία στη 
διέγερση του αγωγού. Αυτή η χρονική ασυμμετρία αποτελεί πιθανά μία από τις αιτίες την ανάπτυξης 
μη μηδενικής μέσης χρονικά παροχής όπως φαίνεται στη συνέχεια. 
 Απαλείφοντας το χρόνο ανάμεσα στις σχέσεις (3-29) και (3-30) προκύπτει η παρακάτω μη 
γραμμική σχέση μεταξύ της αδιάστατης κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας μέχρι του σημείου 
που εφάπτεται με τον εύκαμπτο αγωγό y/ymax σε συνάρτηση με την αδιάστατη εγκάρσια διατομή 
A/Αmax του εύκαμπτου αγωγού. Δηλαδή: 
 

b

max maxb

yy 1 1
y AA

′
= − −

′
A         (3-32) 

 
Η θεωρητική αυτή συνάρτηση y(A) αναπαρίσταται γραφικά με την έντονη συνεχή γραμμή 

στο διάγραμμα του σχήματος 3-30(γ) μαζί με τα πειραματικά σημεία συμπίεσης-αποσυμπίεσης του 
εύκαμπτου αγωγού. Τόσο από το διάγραμμα αυτό, όσο και από τα διαγράμματα του σχήματος 3-29 
παρατηρείται ότι, μετά από ένα κύκλο συμπίεσης-αποσυμπίεσης, παρόλο που η απόσταση μεταξύ της 
άνω και κάτω πλάκας γίνεται αυτή που ήταν αρχικά πριν τη παραμόρφωση του εύκαμπτου αγωγού, το 
σχήμα της εγκάρσιας διατομής και συνεπώς το εμβαδόν της δεν επανέρχεται όπως αρχικώς, εξαιτίας 
του φαινομένου του ερπυσμού που παρουσιάζει το υλικό της σιλικόνης από την οποία είναι 
κατασκευασμένο το τοίχωμα του σωλήνα. Η ίδια αιτία αναγκάζει το σωλήνα σιλικόνης, παρόλο που 
έχει κατασκευαστεί με ονομαστική εσωτερική διάμετρο κυκλικής διατομής (d0=12 mm), σε 
απαραμόρφωτη κατάσταση να έχει ελλειπτική (σχήμα 3-29). Βέβαια, αυτό το είδος ερπυσμού των 
πολυμερών που υφίσταται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-200οC), δε προκαλεί μόνιμες 
παραμορφώσεις [McCrum et al, 1997], και επομένως μόλις ο εύκαμπτος αγωγός πληρωθεί με ρευστό 
και αναπτυχθεί εσωτερική πίεση ελαφρώς μεγαλύτερη από την εξωτερική η διατομή του ανακτά το 
κυκλικό του σχήμα. 

Στις πραγματικές συνθήκες του πειράματος τις στιγμές όπου ο εύκαμπτος αγωγός είναι σε 
απαραμόρφωτη κατάσταση, η διατομή του θεωρείται ότι κατέχει κυκλικό σχήμα (διακεκομμένες 
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καμπύλες στο σχήμα 3-29), εξαιτίας της αυξημένης εσωτερικής πίεσης στην οποία βρίσκεται το 
ρευστό εντός του σε σχέση με την εξωτερική ατμοσφαιρική πίεση. 
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Σχήμα 3-30. (α) Αδιάστατη χρονική συνάρτηση 
κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας y/ymax 
μέχρι του σημείου που εφάπτεται με τον εύκαμπτο 
αγωγό. (β) Αδιάστατη χρονική συνάρτηση της 
εγκάρσιας διατομής A/Amax του εύκαμπτου αγωγού 
που η κατακόρυφη μετατόπιση προκαλεί. (γ) 
Συμπίεση-αποσυμπίεση εύκαμπτου αγωγού που 
δείχνει τη συσχέτιση της αδιάστατης κατακόρυφης 
μετατόπισης της άνω πλάκας μέχρι του σημείου που 
εφάπτεται με τον εύκαμπτο αγωγό y/ymax σε 
συνάρτηση με την αδιάστατη εγκάρσια διατομή 
A/Αmax του εύκαμπτου αγωγού. Όλα τα διαγράμματα 
αναφέρονται σε πλάτος συμπίεσης , το 
οποίο επιτυγχάνεται με πλάτος κατακόρυφης 
μετατόπισης 

'
bA 82%=

by 70%′ = . 

 
Επιπλέον θεωρείται ότι, όταν συμβαίνει η μέγιστη παραμόρφωση της διατομής του σωλήνα, 

αυτή η αυξημένη εσωτερική πίεση δεν επηρεάζει την ελάχιστη διατομή Αmin, εξαιτίας τόσο της 
διαρκούς επαφής του εύκαμπτου σωλήνα μεταξύ των πλακών συμπίεσης, περιορίζοντας την αύξηση 
της Αmin, όσο και της μεγάλης ροπής αδράνειας διατομής που διαμορφώνεται λόγω της αναδίπλωσης 
των τοιχωμάτων και εμποδίζει την διόγκωση, που ίσως συνέβαινε λόγω αυξημένης σχετικά 
εσωτερικής πίεσης. Επομένως, για τον ορθότερο προσδιορισμό του πλάτους συμπίεσης πρέπει να 
αντικατασταθούν στις παραπάνω σχέσεις οι παράμετροι, τόσο της μέγιστης διατομής Αmax με την 
αρχική Α0, όσο και της μέγιστης κατακόρυφης απόστασης ymax με την μέγιστη κατακόρυφη απόσταση 
μεταξύ των πλακών συμπίεσης D0. Στο σχήμα 3-31 απεικονίζονται ξανά οι διαστάσεις στην αρχική 
θέση και τη μέγιστη συμπίεση όπως υποτίθεται ότι διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
πειράματος. 

Αναπαριστώντας ξανά γραφικά τις αδιαστατοποιημένες συναρτήσεις της κατακόρυφης 
μετατόπισης της άνω πλάκας y=y(t) και της εγκάρσιας διατομής A=A(t) αυτή τη φορά ως προς D0 και 
Α0 αντίστοιχα, προκύπτει το διάγραμμα του σχήματος 3-32. Με βάση το ίδιο σκεπτικό τα 
συναρτησιακά των σχέσεων (3-29) και (3-30) έχουν ως εξής: 
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όπου:  b 0 0 0 min 0y = y D (D -y ) D=  και Αb είναι το πλάτος συμπίεσης της διατομής που δίνεται από τη 

σχέση (2-38). 
 

 
 

Σχήμα 3-31. Απεικόνιση διαστάσεων στην αρχική θέση και τη μέγιστη συμπίεση όταν η εσωτερική πίεση είναι 
σχετικά αυξημένη. 
 

Παρόμοια, η μη γραμμική σχέση (3-32) μεταξύ της αδιάστατης κατακόρυφης μετατόπισης 
της άνω πλάκας y/D0 σε συνάρτηση με την αδιάστατη εγκάρσια διατομή A/Α0 του εύκαμπτου αγωγού 
γίνεται: 
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Σχήμα 3-32. Συμπίεση-αποσυμπίεση 
εύκαμπτου αγωγού που δείχνει τη 
συσχέτιση της αδιάστατης κατακόρυφης 
μετατόπισης της άνω πλάκας y/D0 σε 
συνάρτηση με την αδιάστατη εγκάρσια 
διατομή A/Α0 του εύκαμπτου αγωγού. 
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Παρατηρώντας το διάγραμμα του σχήματος 3-32 διαπιστώνεται ότι κοντά στην κυκλική 
διατομή Α0 υπάρχει απόκλιση της θεωρητικής καμπύλης της σχέσης (3-35) με τις μετρούμενες-
εξαγόμενες τιμές (Α,y), γεγονός που οφείλεται όπως αναφέρθηκε, στις παραμένουσες παραμορφώσεις 
του εύκαμπτου σωλήνα λόγω ερπυσμού του πολυμερούς υλικού του. Αν εφαρμοστεί η σχέση (3-35) 
για πλήρη συμπίεση (deep occlusion), τότε προκύπτει η θεωρητική καμπύλη (συνεχής) στο διάγραμμα 
του σχήματος 3-33. Στο ίδιο διάγραμμα αποτυπώνονται όλες οι μετρούμενες-εξαγόμενες τιμές (Α,y) 
για κάθε πλάτος συμπίεσης. Αν υποθέσουμε ότι τα φαινόμενα υστέρησης για ένα κύκλο συμπίεσης-
αποσυμπίεσης είναι αμελητέα και για αυτό το λόγο γίνει χρήση μόνο των τιμών συμπίεσης και ότι τα 
πειραματικά ζεύγη τιμών (Α,y) είναι ανεξάρτητα του πλάτους συμπίεσης Αb, τότε μπορεί να γίνει, για 
την εξαγωγή ενός γενικού νόμου, μία βέλτιστη προσαρμογή των πειραματικών σημείων, η οποία 
απεικονίζεται με τη διακεκομμένη καμπύλη του διαγράμματος στο σχήμα 3-33 και εκφράζεται μέσω 
ενός πολυωνύμου 4ου βαθμού. 

Η εξίσωση της βέλτιστης πολυωνυμικής προσαρμογής 4ου βαθμού επί των πειραματικών 
σημείων έχει τη μορφή: 
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     (3-36) 

 
όπου: b0 =+0.143915 b3 =-0.566885 
 b1 =+0.702392 b4 =+1.007390 
 b2 =-0.280881   
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Σχήμα 3-33. Συμπίεση-αποσυμπίεση εύκαμπτου αγωγού για πλάτος συμπίεσης 100% (deep occlusion), το οποίο 
προκαλείται από εκκεντρότητα y0/2=6.0 mm και δείχνει τη συσχέτιση της αδιάστατης κατακόρυφης 
μετατόπισης της άνω πλάκας y/D0 σε συνάρτηση με την αδιάστατη εγκάρσια διατομή A/Α0 του εύκαμπτου 
αγωγού.  
 

Παρατηρείται απόκλιση της βέλτιστης πολυωνυμικής προσαρμογής των πειραματικών 
σημείων σε σχέση με τη θεωρητική καμπύλη της σχέσης 3-34. Πέραν των σφαλμάτων μέτρησης, που 
διερευνούνται στην επόμενη παράγραφο, παρουσιάζεται αρκετή απόκλιση κοντά στη θέση της 
πλήρους έμφραξης και κοντά στην θέση (Α0,D0). Ο λόγος της αρκετής απόκλισης κοντά στην 
έμφραξη (0<Α/Α0<0.35) οφείλεται στην έλλειψη αρκετών πειραματικών σημείων, αφού δεν 
διερευνήθηκε πλάτος συμπίεσης μεγαλύτερο του 82%. Για τον ίδιο λόγο υφίσταται και η αρκετή 
απόκλιση κοντά στην απαραμόρφωτη κατάσταση (0.95<Α/Α0<1), αφού λόγω ερπυσμού και μόνιμων 
παραμορφώσεων ο αγωγός δεν ανακτά το κυκλικό του σχήμα και συνεπώς οι τιμές της μετατόπισης y 
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και της διατομής Α δε μπορούν να προσεγγίσουν τις D0 και Α0 αντίστοιχα. Στο διάστημα 
0.8<Α/Α0<0.95 παρατηρείται απόκλιση που οφείλεται όπως αναφέρθηκε, στις παραμένουσες 
παραμορφώσεις του εύκαμπτου σωλήνα λόγω ερπυσμού του πολυμερούς υλικού του. Πρέπει να 
σημειωθεί εδώ ότι η θεωρητική καμπύλη που προκύπτει από την εξίσωση (3-35) βασίζεται στη 
θεώρηση ότι το εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής Α ακολουθεί την ίδια αρμονική μεταβολή με την 
κατακόρυφη συμπίεση y αλλά στη δύναμη του τετραγώνου. Αυτό μοιάζει να είναι σωστό για μικρά 
πλάτη συμπίεσης όπου η διατομή διατηρεί ελλειπτικό σχήμα ή σχήμα από τμήματα κύκλων (μορφές 
α-γ στο σχήμα 3-28) και ισχύει περίπου Α∝y2. Καθώς όμως η συμπίεση αυξάνεται σε μεγαλύτερα 
πλάτη, όπου τόσο το σχήμα της διατομής εκφυλίζεται, όσο και το μέτρο της μηδενίζεται, είναι 
δύσκολο να υποτεθεί με σιγουριά ότι ισχύει η αναλογία Α∝y2. Αυτό το σκεπτικό ίσως αποτελεί 
σημαντικό λόγο απόκλισης της θεωρητικής καμπύλης κοντά στη πλήρη έμφραξη (deep occlusion). 
 
 
3.4.1 Σφάλματα στον προσδιορισμό του πλάτους διέγερσης του ελαστικού αγωγού 
 
 Για τον προσδιορισμό της μεταβαλλόμενης διατομής A και κατ’ επέκταση του πλάτους 
διέγερσης Αb απαιτείται η μέτρηση των συντεταγμένων (xr,yr) του ¼ της περιμέτρου της εγκάρσιας 
εσωτερικής διατομής του εύκαμπτου αγωγού. Αιτίες σφαλμάτων, πέραν του συστηματικού που 
αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο (b=0.063 mm), οφειλόμενο στην ανάλυση των 
φωτογραφιών, αποτελούν οι εξής παράγοντες: 
• Η υπό γωνία (≠90ο) λήψη από την κάμερα των φωτογραφικών στιγμιότυπων της εγκάρσιας 

διατομής του αγωγού που έχει ως αποτέλεσμα των οπτική παραμόρφωση και εσφαλμένη 
αποτύπωση των συντεταγμένων (xr,yr) της περιμέτρου. 

• Η οπτικώς κατ’ εκτίμηση χάραξη των καμπυλών της εσωτερικής περιμέτρου σε κάθε 
φωτογραφικό στιγμιότυπο, όπου η καμπύλη μπορεί να μην αποτυπώνεται σε όλα τα σημεία της 
ακριβώς στην εσωτερική περίμετρο του εύκαμπτου αγωγού. 

• Η θεώρηση της διατήρησης σταθερής περιμέτρου κατά την παραμόρφωση, που αναφέρθηκε στην 
προηγούμενη παράγραφο, πρακτικά δεν ισχύει, αφού υφίστανται μικρές παραμορφώσεις 
περιμετρικά κατά τους παράλληλους του εύκαμπτου αγωγού. 

• Η μέτρηση μόνο του ¼ της περιμέτρου και η θεώρηση συμμετρίας κατά τους άξονες, ώστε η 
καμπύλη της περιμέτρου στο ένα τεταρτημόριο να θεωρείται όμοια με αυτή των υπολοίπων, 
πολλαπλασιάζει τις ανωτέρω αιτίες σφαλμάτων επί 4. 

 Εκτιμάται ότι στις μετρήσεις των συντεταγμένων (xr,yr) της περιμέτρου όλοι οι ανωτέρω 
παράγοντες εισάγουν μέγιστο τυχαίο σφάλμα της τάξης των ±2 pixels. Δηλαδή, για τον υπολογισμό 
των συντεταγμένων (xr,yr) των σημείων της περιμέτρου της διατομής εισάγεται τυχαίο σφάλμα 
ε=±2/15.8 mm=±0.13 mm. Επομένως, το μέγιστο συνολικό σφάλμα προσδιορίζεται μέσω της σχέσης: 
 

2 2 2 2e b 0.13 0.063 0.14 mm= ε + = + = ±  
 

Όσον αφορά το χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το παραγόμενο μέγεθος t προκύπτει από τη 
σχέση (3-31) μέσω του μετρούμενου μεγέθους y, το σφάλμα προκύπτει με βάση τη σχέση διάδοσης 
σφαλμάτων [Μαθιουλάκης, 2005]. Δηλαδή: 
 

2

t
te
y

⎛ ⎞∂
= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠

e           (3-37) 

 
όπου μέσω της σχέσης (3-31) είναι: 

 

2
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y 2(y y )(y y ) 1 1

(y y )
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= −
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Επομένως, το μέγιστο συνολικό σφάλμα υπολογισμού της διατομής προσδιορίζεται μέσω της 
σχέσης: 
 

t min max2

max
max min

max min

ee T,
2(y y )(y y ) 1 1

(y y )

= ≠
⎡ ⎤−

π − − +⎢ ⎥−⎣ ⎦

y y , y    (3-38) 

 
Η παραπάνω σχέση υπολογίζει το σφάλμα στον υπολογισμό του χρόνου t μέσα σε μία 

περίοδο όταν μετράται το y εκτός των θέσεων όπου y=ymin και y=ymax, για τις οποίες έχει εκλεχθεί εξ’ 
αρχής ότι ο χρόνος για αυτές είναι Τ/2 και 0 ή Τ αντίστοιχα. Το μέγιστο συνολικό σφάλμα στον 
υπολογισμό του χρόνου, εφαρμόζοντας την παραπάνω σχέση, αναγράφεται στον πίνακα 3-14(β) για 
κάθε πλάτος συμπίεσης Αb. 

Όπως αναφέρθηκε μετά την ψηφιοποίηση γίνεται αριθμητική ολοκλήρωση των καμπυλών για 
να βρεθεί το εμβαδόν επιφανείας της εσωτερικής διατομής για κάθε στιγμιότυπο. Η σχέση που 
βασίζεται η αριθμητική ολοκλήρωση για τον υπολογισμού της διατομής είναι ο κανόνας του 
τραπεζίου και έχει ως εξής: 
 

n i 1 i
r r

r
i 1

y yA 4 x
2

−

=

⎛ ⎞+
= ⎜

⎝ ⎠
∑ Δ ⎟         (3-39) 

 
όπου n είναι ο αριθμός των pixels της καμπύλης και Δxr=0.063 mm, η σταθερή στοιχειώδης απόσταση 
του ενός pixel. 

Με βάση τη σχέση διάδοσης σφαλμάτων το παραγόμενο μέγεθος Α σε σχέση με το 
μετρούμενο yr έχει συνολικό σφάλμα σύμφωνα με τη σχέση, [Μαθιουλάκης, 2005]: 
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όπου: 
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Επομένως, το μέγιστο συνολικό σφάλμα υπολογισμού της διατομής προσδιορίζεται μέσω της 

σχέσης: 
 

2
A re 2(2n x e) 2n x e= Δ = Δ r 2         (3-41) 

 
Εφαρμόζοντας αντίστοιχα τη σχέση διάδοσης σφαλμάτων για το πλάτος συμπίεσης Αb, 

προκύπτει το μέγιστο συνολικό σφάλμα υπολογισμού του πλάτους συμπίεσης μέσω της σχέσης: 
 

b

A r
A

0 0

e 2n x e 2e
A A

Δ
= =          (3-42) 

 
Στον πίνακα 3-14 αναγράφονται διάφορα μετρούμενα και υπολογισμένα πειραματικά μεγέθη 

που χρησιμοποιούνται στα συναρτησιακά προσαρμογής που αναφέρθηκαν στη προηγούμενη 
παράγραφο, μαζί με τα σφάλματά τους.  

Στην πρώτη στήλη του πίνακα 3-14(α) & (β) με έντονους αριθμούς εκφράζεται η 
(ονομαστική) συνολική κατακόρυφη μετατόπιση y0, που προκαλείται από τη μετακίνηση των πλακών 
συμπίεσης μέσω του μηχανισμού, ενώ εντός παρενθέσεων είναι οι τιμές της συνολικής αυτής 
κατακόρυφης μετατόπισης με βάση το μετρούμενο ymin από τα φωτογραφικά στιγμιότυπα (y0=D0-
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ymin). Για τη γραφή των δεκαδικών ψηφίων έχει ληφθεί υπόψη για τους έντονους αριθμούς η ακρίβεια 
χειρισμού του μηχανισμού (0.15 mm) και για τους εντός παρενθέσεων το συστηματικό σφάλμα 
(b=0.063 mm). Στον πίνακα 3-14(β) το πλάτος συμπίεσης Αb αναφέρεται σε αρχική εγκάρσια διατομή 
Α0, ενώ το πλάτος συμπίεσης bA′  αναφέρεται στη μετρούμενη αρχική εγκάρσια διατομή Αmax. 
 
Συνολική 

κατακόρυφη 
μετατόπιση 

y0 (mm) 

Μέγιστη 
κατακόρυφη 
απόσταση 
ymax (mm) 

Ελάχιστη 
κατακόρυφη 
απόσταση 
ymin (mm) 

Συνολική 
κατακόρυφη 
μετατόπιση 

0y′  (mm) 

Μέγιστη 
διατομή 

Αmax (mm2) 

Ελάχιστη 
διατομή 

Αmin (mm2) 

Μέγιστο 
συνολικό 
σφάλμα 
eA (mm2) 

6.60 (6.56) 12.63 7.44 5.19 106 77 ±3.2 
7.20 (7.14) 12.45 6.86 5.59 106 71 ±3.3 
7.80 (7.81) 12.56 6.19 6.37 105 59 ±3.3 
8.25 (8.31) 12.69 5.69 7.00 106 55 ±3.4 
9.00 (9.00) 12.56 5.00 7.56 107 45 ±3.5 
9.45 (9.47) 12.70 4.53 8.17 107 39 ±3.5 

10.05 (10.07) 12.91 3.93 8.98 107 20 ±3.6 
 
Πίνακας 3-14(α). Μετρούμενα και υπολογισμένα πειραματικά μεγέθη που χρησιμοποιούνται στα συναρτησιακά 
προσαρμογής και σφάλματα. 
 
Συνολική 

κατακόρυφη 
μετατόπιση 

y0 (mm) 

Πλάτος 
κατακόρυφης 
μετατόπισης 

 (%) by′

Πλάτος 
κατακόρυφης 
μετατόπισης yb 

(%) 

Πλάτος 
συμπίεσης 

bA′  (%) 

Πλάτος 
συμπίεσης 
Αb (%) 

Μέγιστο 
συνολικό 
σφάλμα 

(%) 
bAe

Μέγιστο 
συνολικό 
σφάλμα 
et (xT) 

6.60 (6.56) 41 47 28 32 ±2.8 ±0.029 
7.20 (7.14) 45 51 33 37 ±2.9 ±0.022 
7.80 (7.81) 51 56 44 48 ±3.0 ±0.025 
8.25 (8.31) 55 59 48 51 ±3.0 ±0.024 
9.00 (9.00) 60 64 58 60 ±3.1 ±0.019 
9.45 (9.47) 64 68 64 66 ±3.1 ±0.016 

10.05 (10.07) 70 72 82 82 ±3.2 ±0.015 
 
Πίνακας 3-14(β). Μετρούμενα και υπολογισμένα πειραματικά μεγέθη που χρησιμοποιούνται στα συναρτησιακά 
προσαρμογής και σφάλματα. 
 
 
3.5 Πειραματικά αποτελέσματα και επεξεργασία μετρήσεων 
 
3.5.1 Μετατροπές μονάδων και εκφράσεις σφαλμάτων των μετρούμενων και 

υπολογισμένων μεγεθών 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε κάθε διεξαγωγή μέτρησης με τη διάταξη τα μετρούμενα μεγέθη, 
δηλαδή η παροχή Q, οι δύο πιέσεις pα και pβ, η μετατόπιση του εμβόλου yε και ο χρόνος t, 
καταγράφονται σε αρχείο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή υπό δυαδική μορφή, μέσω του λογισμικού 
του αναλογικό-ψηφιακού μετατροπέα. Οι 5000 τιμές κάθε μεγέθους αποτελούν τη μία στήλη του 
αρχείου, δηλαδή συνολικά το αρχείο έχει πέντε στήλες με μεγέθη κατά σειρά: παροχής Q, πίεσης pα, 
πίεσης pβ, μετατόπισης εμβόλου yε και χρόνου t. 

Όλα τα μεγέθη είναι εκφρασμένα σε μονάδες τάσης (V) εκτός του χρόνου, ο οποίος είναι 
εκφρασμένος απευθείας σε δευτερόλεπτα (s). Επομένως, κατά την επεξεργασία των μετρήσεων από 
τα αρχικά αρχεία γίνεται μετατροπή των μεγεθών από V στις κατάλληλες μονάδες. Συγκεκριμένα, η 
παροχή μετατρέπεται σε l/min, οι πιέσεις σε mH2O και η μετατόπιση του εμβόλου σε mm, με βάση τις 
καμπύλες βαθμονόμησης του ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου, των μορφοτροπέων πίεσης και του 
επαγωγικού αναλογικού αισθητήρα προσέγγισης, αντίστοιχα. 

Tα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια αναφέρονται στην παροχή Q (l/min), 
όπου από τη μετρούμενη έχει αφαιρεθεί η στάθμη του μηδενός του ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου 
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και στις πιέσεις pα, pβ [mH2O], όπου από τις μετρούμενες έχει αφαιρεθεί η αρχική ένδειξη της 
εσωτερικής πίεσης ηρεμίας po. Συνεπώς, για τις μετατροπές χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω σχέσεις: 
 

Q [l/min]={Q(V)- oQ (V)}x1.822 [l/(min . V)]      (3-43) 
 

pα [mH2O]={ pα (V)- op α (V)}x2.983 [mH2O/V]      (3-44) 
 

pβ [mH2O]={ pβ (V)- op β (V)}x3.014 [mH2O/V]      (3-45) 
 
όπου Q(V) η μετρούμενη παροχή σε volts και oQ (V) η μέση τιμή σε volts της στάθμης του μηδενός 

του ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου αντίστοιχα, 
pα(V), pβ(V) οι μετρούμενες πιέσεις σε volts στις θέσεις (α), (β) αντίστοιχα του κλειστού 
κυκλώματος και op α (V), op β (V) οι αντίστοιχες μέσες τιμές σε volts της εσωτερικής πίεσης 
ηρεμίας. 

 
Στα διαγράμματα του σχήματος 3-34 παρουσιάζεται μορφή των σημάτων της στάθμης του 

μηδενός του ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου Qo(V) και της εσωτερικής πίεσης ηρεμίας po(V) με το 
χρόνο πριν συμβεί η διέγερση του εύκαμπτου σωλήνα. Η αρχική πίεση ηρεμίας po προσδιορίζεται από 
τον μορφοτροπέα (α) της πίεσης. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο αν χρησιμοποιηθεί ο (β) αφού πριν τη 
διέγερση σε κατάσταση ηρεμίας ισχύει po=pοα=pοβ. 
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Σχήμα 3-34. (α) Η στάθμη του μηδενός του ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου Qo(V) με το χρόνο πριν τη 
διέγερση. (β) Η στάθμη της εσωτερικής πίεσης ηρεμίας poα(V) με το χρόνο πριν τη διέγερση. Τα αναγραφόμενα 
τυπικά σφάλματα των μέσων τιμών αναφέρονται σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%.  
 

Για τη μετατροπή των μονάδων της παροχής και πίεσης αρκεί η χρήση των σταθερών αναλογίας 
kq και kp μέσω της ανάλυσης των παραγράφων 3.3.2 και 3.3.3 αντίστοιχα, χωρίς τη χρήση των mq, mp, 
λόγω της αφαίρεσης των αρχικών ενδείξεων των οργάνων από τις μετρούμενες τιμές. Όμως, για τη 
μετατροπή των μονάδων της μετατόπισης του εμβόλου yε δεν ισχύει το ίδιο, οπότε χρησιμοποιείται 
πλήρως η σχέση 3-21 της παραγράφου 3.3.4 για τη μετατροπή των V σε mm. 

Τα τυπικά σφάλματα των μέσων τιμών σε κατάσταση ηρεμίας πριν τη διέγερση του εύκαμπτου 
σωλήνα για διάστημα εμπιστοσύνης 95%, θεωρείται ότι αποτελούν συστηματικά σφάλματα των 
μετρούμενων μεγεθών της παροχής και της πίεσης καθότι υπεισέρχονται σε κάθε μέτρηση από την 
ίδια τη μετρητική διάταξη. Παράδειγμα για τη μέτρηση του σχήματος 3-34 το συστηματικό σφάλμα 
στη μέτρηση της παροχής bQ είναι 10-4 V x 1.822 l/(min . V)=1.8.10-4 l/min, ενώ το αντίστοιχο στη 
μέτρηση της πίεσης στη θέση (α) pb α  είναι 3.2.10-6 V x 2.983 mH2O/V=9.5 10-6 mH2O. Εκτός των 
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συστηματικών σφαλμάτων, τα οποία είναι πολύ χαμηλής τάξης μεγέθους, εισάγονται και τυχαία 
σφάλματα τα οποία αναλύονται στη συνέχεια της παραγράφου. 

Κατά τη διεξαγωγή του πειράματος ως μηδενική στάθμη πίεσης (0 mH2O) έχει θεωρηθεί η 
ατμοσφαιρική, που επικρατεί εξωτερικά του κλειστού κυκλώματος και κανονικά έχει τιμή patm=10.333 
mH2O στους 4 οC. Όμως για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων όλες οι πιέσεις έχουν αναχθεί ως 
προς την αρχική επικρατούσα εσωτερική πίεση ηρεμίας po, η οποία έχει τιμή ελαφρώς μεγαλύτερη 
από την εξωτερική ατμοσφαιρική κατά 1 mH2O περίπου, ώστε να διαμορφώνεται η διατομή του 
εύκαμπτου αγωγού όσο το δυνατόν σε κυκλικό σχήμα. Αυτή η τιμή της υπερπίεσης είναι αναγκαία 
ώστε για το πλάτος διέγερσης να ισχύουν οι τιμές του Ab και όχι αυτές του bA′  στον πίνακα 3-14(β). 

Επομένως, σε όλα τα διαγράμματα των αποτελεσμάτων παρακάτω, η πίεση αναφοράς, που 
θεωρείται ότι έχει τιμή 0 mH2O, είναι η επικρατούσα εσωτερική πίεση ηρεμίας po. Πρέπει να 
σημειωθεί εδώ ότι η αναγραφή στα διαγράμματα της μέσης εσωτερικής πίεσης ηρεμίας op 0≠  δε 
δηλώνει το επίπεδο αναφοράς μέτρησης των πιέσεων το οποίο είναι po=0 mH2O, αλλά αποτελεί 
δείκτη προέντασης του εύκαμπτου αγωγού, ο οποίος δε μπορεί να υπερβαίνει κάποιο διάστημα τιμών 
σε κάθε σειρά μετρήσεων, ώστε οι μετρήσεις να καθίστανται συγκρίσιμες. Η μεταβολή αυτή της 
προέντασης και μάλιστα η πτώση της ιδιαίτερα έπειτα από την πάροδο μεγάλων χρονικών 
διαστημάτων καταπόνησης, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, οφείλεται τόσο εξαιτίας των 
αναπτυσσόμενων τάσεων στο τοίχωμα του ελαστικού αγωγού, που ενδεχομένως να εμφανίζονται 
φαινόμενα χαλάρωσης, όσο και λόγω των απωλειών ρευστού από τους υποδοχείς μεμβράνης, όπου 
εισάγονται οι καθετήρες πίεσης. 

Συνεπώς, για να διατηρείται περίπου η ίδια αρχική πίεση ηρεμίας στον κλειστό βρόχο για όλες 
τις μετρήσεις, ώστε να προκύπτουν συγκρίσιμα αποτελέσματα, ελέγχεται συχνά η τιμή αυτής της 
πίεσης και αν μεταβληθεί προστίθεται ρευστό στο κλειστό κύκλωμα, ώστε να βρίσκεται πάντα σε 
υπερπίεση εσωτερικά το ρευστό (po>patm) και ο εύκαμπτος αγωγός να μην παρουσιάζει φαινόμενα 
κατάρρευσης πριν τη διέγερση. Η επίτευξη μηδενικής αρχικής διατοιχωματικής πίεσης (po=patm) εκτός 
του ότι είναι δύσκολη, υπάρχει κίνδυνος μετά τις πρώτες καταπονήσεις ιδιαίτερα στα μεγάλα πλάτη 
διέγερσης Αb να δημιουργηθεί υποπίεση (po<patm), οπότε να εισάγονται σημαντικά σφάλματα λόγω 
μείωσης της αρχικής διατομής Α0 του εύκαμπτου αγωγού. Η διατήρηση υπερπίεσης (po>patm), 
ωστόσο, επιτυγχάνει στα σίγουρα σταθερή γεωμετρία της εγκάρσιας διατομής του ελαστικού σωλήνα 
ίση με Α0 χωρίς να την αυξάνει [Kececioglu et al, 1981]. 

Το γεγονός αυτό της αρχικής υπερπίεσης (θετικής διατοιχωματικής πίεσης, po-patm>0) επιφέρει 
προένταση στο σωλήνα τόσο διαμήκη όσο και περιφερειακή. Η διαμήκης προένταση δεν επηρεάζει τα 
αποτελέσματα, όπως έχει αποδειχθεί πειραματικά [Bredow, 1968]. Η περιφερειακή τα επηρεάζει όταν 
δεν επιτρέπει καθόλου την κατάρρευση (χρήση απαραμόρφωτου πλέγματος εσωτερικά στον εύκαμπτο 
αγωγό εκτός του τμήματος διέγερσης), [Bredow, 1968]. Στο συγκεκριμένο πείραμα εδώ η ανάπτυξη 
της περιφερειακής προέντασης, λόγω υπερπίεσης, είναι αφενός μεν μικρή, αφού δε χρησιμοποιείται 
κάποιο απαραμόρφωτο πλέγμα και αφετέρου δεν έχει τόσο μεγάλες διακυμάνσεις από μέτρηση σε 
μέτρηση, που να δημιουργεί διαφορετικές συμπεριφορές στον τρόπο με τον οποίο παραμορφώνεται ο 
εύκαμπτος αγωγός. Θεωρείται δηλαδή ότι η περιφερειακή προένταση μεταβάλλεται σε μικρό βαθμό 
μεταξύ των μετρήσεων, τέτοιο που να μπορούν οι μετρήσεις να είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους με 
ανεκτές αποκλίσεις λόγω αυτού του σφάλματος. Για λόγους αξιολόγησης της σύγκρισης των 
μετρήσεων μεταξύ τους αναγράφεται στα διαγράμματα των αποτελεσμάτων η μέση εσωτερική πίεση 
ηρεμίας op  με τη μέγιστη διακύμανσή της. 

Πέραν του ανεκτού σφάλματος που προέρχεται από τη διακύμανση της αρχικής εσωτερικής 
πίεσης ηρεμίας πριν τη διέγερση και επηρεάζει τη σύγκριση των τιμών των μετρήσεων μεταξύ τους, 
εισάγονται και τυχαία σφάλματα για τα μέσα μεγέθη, τα οποία προσδιορίζονται μέσω των 
κυματομορφών, τόσο της παροχής Q(t), όσο και των πιέσεων pα(t), pβ(t). Έστω οι μετρούμενες 
συναρτήσεις με το χρόνο του σχήματος 3-35 για την Q(t) και του 3-36 για την pα(t). Ό,τι ισχύει για 
την pα(t) αντίστοιχα ισχύει και για την pβ(t). Γίνεται προφανές μέσω των διαγραμμάτων αυτών ότι η 
περιοδική διέγερση του εύκαμπτου αγωγού επιφέρει περιοδική μεταβολή, τόσο της μετρούμενης 
παροχής εντός του κλειστού κυκλώματος, όσο και των μετρούμενων πιέσεων στις θέσεις (α) και (β). 
Λόγω των μικρών ατελειών στην κατασκευή της πειραματικής διάταξης και στην εκτέλεση της 
πειραματικής διαδικασίας καμία καμπύλη μίας ολόκληρης περιόδου δε είναι ταυτόσημη με κάποια 
άλλη επαναλαμβανόμενη πράγμα που θα συνέβαινε σε απόλυτα ιδανικό πείραμα. Αν θεωρηθούν 
τόσες μετρήσεις, ώστε να λαμβάνεται ακέραιος αριθμός περιόδων για τις μετρούμενες συναρτήσεις 
ενός ιδανικού πειράματος και προσαρμοστούν όλες αυτές οι μετρήσεις σε ευθεία καμπύλη 
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αναδρομής, αυτή θα έπρεπε να είναι παράλληλη με τον άξονα του χρόνου με μηδενική κλίση και να 
τέμνει τον κάθετο άξονα στη μέση τιμή του μετρούμενου μεγέθους. Όμως, στο πραγματικό πείραμα η 
κλίση της ευθείας καμπύλης αναδρομής είναι διάφορη του μηδενός και καθορίζει το τυχαίο σφάλμα 
στη μέτρηση του μέσου μεγέθους. Συνεπώς, παρατηρώντας το διάγραμμα του σχήματος 3-35 για τη 
συνάρτηση Q(t) η διακεκομμένη ευθεία αποτελεί την καμπύλη αναδρομής όλων των πειραματικών 
σημείων που προσδιορίζουν ακέραιο αριθμό περιόδων της χρονικής συνάρτησης παροχής. 
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Ab=82% ±3.2%,       f =8.0 ±0.11 Hz,           Qb=10.76 ±0.037 l/min

+  → τοπικά ακρότατα

 
 
Σχήμα 3-35. Μετρούμενη περιοδική συνάρτηση παροχής Q(t) για nT=66 περιόδους. 
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+  → τοπικά ακρότατα

 
 

Σχήμα 3-36. Μετρούμενη περιοδική συνάρτηση πίεσης pα(t) για nT=66 περιόδους. 
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Η ευθεία αναδρομής εκτιμάται μέσω της σχέσης: 
 

QQ̂ k t m= + Q           (3-46) 
 

όπου Q̂  η εκτιμούμενη μέση παροχή του ρευστού που διέρχεται από το ηλεκτρομαγνητικό 
παροχόμετρο (l/min), t ο χρόνος (min), Qk  είναι η κλίση της ευθείας αναδρομής με μονάδες (l/min2) 

και Qm  είναι ο σταθερός όρος της ευθείας προσαρμογής με μονάδες (l/min). 

Η διαδικασία προσδιορισμού της σταθεράς Qk  γίνεται με γραμμική προσαρμογή (linear 

fitting), θεωρώντας την παροχή Q̂  ως συνάρτηση αναδρομής του χρόνου t με βάση τα ζεύγη τιμών 
χρόνου-παροχής (t1, Q1), …, (tn, Qn) της μέτρησης. Σύμφωνα με τη μέθοδο των ελαχίστων 
τετραγώνων προκύπτει η κλίση της (3-46) να είναι: 
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όπου 
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==
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, n ο αριθμός των μετρήσεων, ενώ t0 και tt η αρχική και τελική 

χρονική στιγμή της μέτρησης αντίστοιχα. 
 Είναι προφανές ότι η ευθεία αναδρομής περνάει από το σημείο ( t ,Q ), οπότε η κλίση της 
ευθείας αναδρομής δίνεται και γεωμετρικά από τη σχέση: 
 

Q
Q Q

t 0

k tan
(t t ) 2

ε
= θ =

−
        (3-48) 

 
όπου Qθ  η γωνία κλίσης της ευθείας αναδρομής και Qε  το τυχαίο σφάλμα της μέσης παροχής, το 
οποίο με γνωστή την κλίση της ευθείας αναδρομής από τη (3-47) είναι: 
 

t 0
Q Q

t tk
2
−

ε =           (3-49) 

 
Συνυπολογίζοντας το μικρό μεν αλλά για λόγους πληρότητας συστηματικό σφάλμα μέτρησης 

της παροχής bQ, προσδιορίζεται τελικά το μέγιστο συνολικό σφάλμα μέσω της σχέσης: 
 

2 2
QQ Qe = ε + b           (3-50) 

 
Εκτός από το σφάλμα στη μέση τιμή της παροχής υπάρχουν και τα σφάλματα στο πλάτος των 

περιοδικών σημάτων που προκύπτουν στις μετρήσεις, τόσο της παροχής Q(t), όσο και των πιέσεων 
pα(t), pβ(t) . Για τους ίδιους κατανοητούς λόγους, όπου δεν υφίσταται ιδανικό πείραμα χωρίς ατέλειες, 
τα μέγιστα και τα ελάχιστα σε κάθε περίοδο δε μπορεί να κατέχουν ακριβώς την ίδια τιμή (σχήματα 3-
35 και 3-36). Συνεπώς, ορθόν είναι το πλάτος κάθε σήματος μέτρησης να προσδιοριστεί από τις μέσες 
τιμές των τοπικών ακρότατων κάθε περιόδου και όχι από τα ολικά ακρότατα που δημιουργούνται σε 
μία διέγερση, τα οποία υπερεκτιμούν το πλάτος. Ό,τι αναπτύσσονται παρακάτω για την εύρεση του 
μέσου πλάτους της παροχής bQ  και τα σφάλματά του, ισχύουν παρόμοια και για τα μέσα πλάτη των 
πιέσεων b(p )α  και b(p )β . 
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Για τον προσδιορισμό του σφάλματος της μέσης τιμής των μεγίστων του μετρούμενου 
σήματος της παροχής Q(t) με συγκεκριμένο ακέραιο αριθμό περιόδων nT ισχύουν οι σχέσεις: 
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όπου 

maxQs  η τυπική απόκλιση του κάθε μεγίστου  από τη μέση τιμήmax i(Q ) maxQ . 

 Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση του πεπερασμένου αριθμού περιόδων nΤ ακολουθούν την 
κατανομή Gauss και μάλιστα η τυπική απόκλιση της μέσης τιμής είναι: 
 

T

max

max

n
2

max i max
Q i 1

mQ
T TT

[(Q ) Q ]s
(s )

n (n 1)n
=

−
= =

−

∑
       (3-53) 

 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα τοπικά μέγιστα, θεωρώντας ότι η αληθινή τιμή είναι η μέση τιμή 

των τοπικών μεγίστων, ως διάστημα εμπιστοσύνης, που αποτελεί και το σφάλμα των μετρήσεων, έχει 
ληφθεί το maxQ ±1.96

max mQ(s ) , το οποίο αντιστοιχεί σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Δηλαδή, αν 

επαναληφθεί η λήψη του σήματος πολλές φορές υπό τις ίδιες συνθήκες, η πιθανότητα η μέση τιμή του 
μεγίστου να βρίσκεται στο διάστημα [ maxQ -1.96

max mQ(s ) , maxQ +1.96
max mQ(s ) ] είναι 95%. Επομένως 

το τυχαίο σφάλμα του μεγίστου της παροχής ορίζεται από τη σχέση: 
 

max max mQ 1.96(s )ε = ± Q          (3-54) 

 
Συνυπολογίζοντας ξανά το μικρό μεν αλλά για λόγους πληρότητας συστηματικό σφάλμα της 

παροχής bQ, προσδιορίζεται τελικά το μέγιστο συνολικό σφάλμα μέσω της σχέσης: 
 

max max

2
QQ Qe = ε + 2b          (3-55) 

 
Εφαρμόζοντας κατά αντίστοιχο τρόπο τις σχέσεις (3-51) έως (3-55) προσδιορίζεται η μέση 

τιμή και τα σφάλματα του ελαχίστου minQ  του μετρούμενου σήματος της παροχής Q(t). Γνωρίζοντας 
τις μέσες τιμές, τόσο του μεγίστου maxQ , όσο και του ελαχίστου minQ  το μέσο πλάτος της παροχής 

bQ  δίνεται από τη σχέση: 
 

b max minQ Q Q= −          (3-56) 

 
Το δε συνολικό σφάλμα 

bQe του μέσου πλάτους της παροχής με βάση τη σχέση διάδοσης 

σφαλμάτων δίνεται από τη σχέση: 
 

b max min

2 2
Q Q Qe e e= +          (3-57) 

 
Ενδεικτικές τιμές όλων των ανωτέρων μεγεθών φαίνονται στο διάγραμμα του σχήματος 3-35 

όπου απεικονίζεται ως παράδειγμα το σήμα της παροχής από μία περίπτωση διέγερσης. Αντίστοιχες 
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ενδεικτικές τιμές απεικονίζονται στο διάγραμμα του σχήματος 3-36, όπου παρουσιάζεται ως 
παράδειγμα το σήμα της πίεσης στη θέση (α) μαζί με τα τοπικά ακρότατα ολόκληρης της μέτρησης, 
τα οποία για κάθε περίοδο χωριστά αποτελούν ολικά ακρότατα. 

Στα διαγράμματα των σχημάτων 3-37 και 3-38 παρουσιάζονται συναρτήσει της συχνότητας 
διέγερσης οι μεταβολές των μέσων μεγεθών κατ’ αντιπαράσταση με τα σφάλματά τους για δύο πλάτη 
διέγερσης 66 και 82% αντίστοιχα. 
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Σχήμα 3-37. Μεταβολές των μέσων μεγεθών κατ’ αντιπαράσταση με τα σφάλματά τους συναρτήσει της 
συχνότητας διέγερσης για θέση εφαρμογής xE=150 mm, μήκος πέλματος Lc=100 mm και πλάτος διέγερσης 
Αb=66%. (α) Μέση παροχή Q , (β) μέσο πλάτος παροχής bQ , (γ) μέσο πλάτος πίεσης στη θέση (α) και (δ) μέσο 
πλάτος πίεσης στη θέση (β). 
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Σχήμα 3-38. Μεταβολές των μέσων μεγεθών κατ’ αντιπαράσταση με τα σφάλματά τους συναρτήσει της 
συχνότητας διέγερσης για θέση εφαρμογής xE=150 mm, μήκος πέλματος Lc=100 mm και πλάτος διέγερσης 
Αb=82%. (α) Μέση παροχή Q , (β) μέσο πλάτος παροχής bQ , (γ) μέσο πλάτος πίεσης στη θέση (α) και (δ) μέσο 
πλάτος πίεσης στη θέση (β). 
 

Τα σφάλματα στα υπόλοιπα αποτελέσματα για διαφορετικές γεωμετρικές παραμέτρους 
κυμαίνονται στην ίδια τάξη μεγέθους με αυτή που παρουσιάζεται εδώ στα σχήματα 3-37 και 3-38. 
Συγκεκριμένα για τη μέση παροχή τα σφάλματα είναι αυξημένα γύρω από τη συχνότητα συντονισμού 
αλλά δεν ξεπερνούν το 5% για όλες τις μετρήσεις, ενώ για τα μέσα πλάτη τόσο της παροχής όσο και 
των πιέσεων τα σφάλματα μεγιστοποιούνται επίσης γύρω από τη συχνότητα συντονισμού όμως 
κυμαίνονται κάτω του 0.5% για όλες τις μετρήσεις. 

Για τον υπολογισμό της συχνότητας χρησιμοποιείται ο ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT) 
επί του περιοδικού σήματος της παροχής. Όταν χάνεται όμως η περιοδικότητα του σήματος της 
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παροχής, όπως αναδεικνύεται παρακάτω στην περίπτωση διέγερσης στο κέντρο του εύκαμπτου 
αγωγού (xE=500mm), τότε ο ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT) εφαρμόζεται επί του σήματος της 
πίεσης στη θέση (α) για τον υπολογισμό της συχνότητας. Το σφάλμα που εισάγεται με αυτό τον τρόπο 
σχετίζεται με το συστηματικό σφάλμα υπολογισμού της περιόδου T, το οποίο είναι όσο το χρονικό 
βήμα, δηλαδή bT=Δt=0.00166 s. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το παραγόμενο μέγεθος της συχνότητας f προκύπτει από τη σχέση 
f=1/T μέσω του μετρούμενου μεγέθους της περιόδου Τ, το σφάλμα προκύπτει με βάση τη σχέση 
διάδοσης σφαλμάτων [Μαθιουλάκης, 2005]. Δηλαδή: 
 

2

f
fe b
T

∂⎛= ⎜ ∂⎝ ⎠
T

⎞
⎟          (3-58) 

 
όπου ∂f/∂T=-1/T2 

 
Επομένως, το μέγιστο συνολικό σφάλμα υπολογισμού της συχνότητας προσδιορίζεται μέσω 

της σχέσης: 
 

2
f Te b f=           (3-59) 

 
 Στο σχήμα 3-39 αναπαρίσταται γραφικά το σφάλμα με το οποίο προσδιορίζεται η συχνότητα 
καθώς αυξάνει. 
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Σχήμα 3-39. Μέγιστο συνολικό σφάλμα 
προσδιορισμού της συχνότητας στο πεδίο μεταβολής 
των συχνοτήτων διέγερσης.  

 
 
3.5.2 Επίδραση του πλάτους διέγερσης 
 

Η κύρια παράμετρος που φανερώνει την αντλητική ικανότητα του συστήματος είναι η μέση 
χρονικά παροχή Q , η οποία εκφράζει προφανώς, όταν λαμβάνει μη μηδενικές τιμές στο χρονικό 
διάστημα μίας περιόδου, πόσο περισσότερο ρευστό ρέει προς τη μία σε σχέση με την αντίθετη 
κατεύθυνση εντός του κλειστού κυκλώματος των αγωγών. Στα διαγράμματα του σχήματος 3-40 
απεικονίζονται οι μετρήσεις για τη θέση (1), (xE=150mm) εφαρμογής της διέγερσης, (σχήμα 3-25). 
Παρουσιάζονται οι τιμές της μέσης παροχής στο χρόνο Q  για ακέραιο αριθμό περιόδων διέγερσης 
συναρτήσει της συχνότητας διέγερσης f. Κάθε καμπύλη αντιστοιχεί σε πλάτος διέγερσης Αb, το οποίο 
δεν απαιτείται να είναι κοντά στην πλήρη έμφραξη (Αb=100%-deep occlusion), ώστε να αποδοθεί μη 
μηδενική μέση χρονικά παροχή. 

Στο διάγραμμα του σχήματος 3-41 παρουσιάζονται οι ισοϋψείς καμπύλες της μέσης χρονικά 
παροχής, τόσο με τη συχνότητα διέγερσης, όσο και με το πλάτος διέγερσης. Αντιμετωπίζοντας το 
κλειστό κύκλωμα ως αντλητικό σύστημα, επειδή το πλάτος διέγερσης σχετίζεται άμεσα με την 
επιβολή της πίεσης, θεωρείται ότι οι ισοϋψείς αυτές καμπύλες αποτελούν τις χαρακτηριστικές του 
αντλητικού συστήματος. 
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Σχήμα 3-40. Μεταβολή της μέσης χρονικά παροχής Q  συναρτήσει της συχνότητας διέγερσης του κλειστού 
κυκλώματος για θέση εφαρμογής xE=150 mm, μήκος πέλματος Lc=100 mm και διάφορα πλάτη διέγερσης Αb. 
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Σχήμα 3-41. Ισοϋψείς (χαρακτηριστικές) καμπύλες της μέσης χρονικά παροχής Q  συναρτήσει της συχνότητας 
διέγερσης του κλειστού κυκλώματος και του πλάτους διέγερσης Αb για θέση εφαρμογής xE=150 mm και μήκος 
πέλματος Lc=100 mm. 
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Επιλέγοντας κάποιες σταθερές συχνότητες διέγερσης η μέση χρονικά παροχή Q  συναρτήσει 
του πλάτους διέγερσης Αb απεικονίζεται στα διαγράμματα του σχήματος 3-42. Κάθε καμπύλη 
αντιπροσωπεύει και διαφορετική συχνότητα διέγερσης f. 
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Σχήμα 3-42. Μεταβολή της μέσης χρονικά παροχής Q  συναρτήσει του πλάτους διέγερσης Αb για θέση 
εφαρμογής xE=150 mm, μήκος πέλματος Lc=100 mm και διάφορες συχνότητες διέγερσης f του κλειστού 
κυκλώματος. 
 

Παρατηρείται από τα προηγούμενα διαγράμματα ότι το πλάτος διέγερσης αποτελεί αρκετά 
σημαντική παράμετρο του φαινομένου. Με την αύξηση του πλάτους διέγερσης Αb αυξάνεται και το 
μέγιστο της μέσης χρονικά παροχής και μάλιστα σε όλο και μικρότερη συχνότητα. Αιτία αυτής της 
αύξησης μπορεί να είναι η αύξηση του όγκου εμβολισμού, καθώς αυξάνεται το πλάτος διέγερσης, η 
οποία κάνει το φαινόμενο πιο έντονο. Η μετατόπιση των μεγίστων στο πεδίο συχνοτήτων συμβαίνει 
διότι, όπως αναπτύχθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, η ιδιοσυχνότητα του κλειστού κυκλώματος 
μειώνεται όταν ο εύκαμπτος αγωγός είναι συμπιεσμένος. Δηλαδή, αν μειώνεται η ιδιοσυχνότητα του 
συστήματος από 11.39 σε 8.73 Hz, καθώς αυξάνεται το πλάτος διέγερσης από 32 σε 82%, είναι 
δικαιολογημένο το μέγιστο της μέσης χρονικά παροχής, να μετατοπίζεται από τη συχνότητα των 10.8 
Hz στην μικρότερη των 9.3 Hz (διακεκομμένη καμπύλη συνένωσης των μεγίστων maxQ στο 
διάγραμμα του σχήματος 3-40). Πάντως, καθώς μειώνεται το πλάτος διέγερσης, υπάρχει τάση αρχικά 
(Αb>50%) να μειώνεται κυρίως το μέγιστο της μέσης χρονικά παροχής maxQ  μετατοπιζόμενο σε 
ελαφρώς μεγαλύτερες συχνότητες και ύστερα (Αb<50%) να μετατοπίζεται έντονα σε ακόμη πιο 
μεγάλες συχνότητες μειούμενο ελαφρώς σε μικρότερες τιμές. 
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Οι τιμές των μεγίστων μέσων χρονικών παροχών maxQ παρουσιάζονται στον πίνακα 3-15 με 
τις αντίστοιχες τιμές των συχνοτήτων f και των πλατών διέγερσης Ab. Παρόλο που οι τιμές αυτές είναι 
αρνητικές, χαρακτηρίζονται ως μέγιστες διότι εξετάζονται κατά απόλυτη τιμή με το πρόσημο απλά να 
δηλώνει τη κατεύθυνση της ροής σε σχέση με τη θετική φορά που έχει ορισθεί με την τοποθέτηση του 
ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου. Υπενθυμίζεται ξανά ότι θετική παροχή θεωρείται όταν η ροή του 
ρευστού έχει φορά από τη θέση (α) στη θέση (β) μέσω του εύκαμπτου αγωγού (σχήμα 3-25). 
 

Ab (%) f (Hz) 
maxQ  (l/min) 

32±2.8 10.8 ±0.19 -0.21 ±0.015 
37±2.9 10.6 ±0.19 -0.432 ±0.0070 
48±3.0 10.2 ±0.17 -0.90 ±0.031 
51±3.0   9.9 ±0.16 -1.185 ±0.0030 
60±3.1   9.9 ±0.16 -2.02 ±0.031 
66±3.1   9.7 ±0.16 -3.173 ±0.0076 
82±3.2   9.3 ±0.15 -5.065 ±0.0034 

 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3-15. Τιμές των μεγίστων μέσων χρονικών παροχών 

maxQ  με τις αντίστοιχες τιμές των συχνοτήτων f και των 
πλατών διέγερσης Ab. 

 
Επίσης, διαπιστώνεται ότι οι καμπύλες της μέσης χρονικά παροχής Q  εμφανίζουν κοινή 

συμπεριφορά συναρτήσει της συχνότητας f, για κάθε πλάτος διέγερσης Αb. Δηλαδή, ενώ μέχρι μία 
σχετικά μέση συχνότητα (7.2 ως 10.1Hz ανάλογα με το πλάτος διέγερσης), παρουσιάζουν σταδιακή 
αύξηση, στη συνέχεια παρατηρείται σχετικά απότομη αύξηση μέχρι το μέγιστο, όπως και σχετικά 
απότομη μείωση μετά το μέγιστο. Υπάρχει συνεπώς η τάση για κάθε πλάτος διέγερσης Ab η μέση 
χρονικά παροχή Q  να αυξάνεται απότομα γύρω από τη συχνότητα συντονισμού fo. Όπως 
αναδεικνύεται και από τις χαρακτηριστικές καμπύλες του σχήματος 3-41, το φαινόμενο της άντλησης 
χωρίς βαλβίδες μέσα από εύκαμπτους αγωγούς είναι φαινόμενο, το οποίο γίνεται έντονο για μεγάλα 
πλάτη διέγερσης και υψηλές συχνότητες σχετικά με τις φυσιολογικές που επικρατούν στους 
οργανισμούς. Επιπλέον, παρατηρείται ότι για τη συγκεκριμένη θέση xE και μήκος Lc διέγερσης, η 
μέση χρονικά παροχή άλλαξε φορά μόνο για το πλάτος διέγερσης Ab=66% και μόνο για το διάστημα 
συχνοτήτων από 7.4 έως 8.1 Hz. 
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Σχήμα 3-43. Μεταβολές συναρτήσει της συχνότητας f της μέσης χρονικά παροχής Q , του μέσου πλάτους της 
παροχής bQ  και των μέσων πλατών των πιέσεων b(p )α  και b(p )β  στις θέσεις (α) και (β) αντίστοιχα, για τη 
θέση εφαρμογής (1) (xE=150 mm), μήκος πέλματος Lc=100 mm και πλάτος διέγερσης Αb=82%. 
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Στα διαγράμματα του σχήματος 3-43 παρουσιάζονται συναρτήσει της συχνότητας f μαζί με 
την καμπύλη της μέσης παροχής Q  και οι καμπύλες, τόσο του μέσου πλάτους της παροχής bQ , όσο 
και των μέσων πλατών των πιέσεων b(p )α  και b(p )β στις θέσεις (α) και (β) αντίστοιχα. Τα 
διαγράμματα αυτά αναφέρονται στο μεγαλύτερο πλάτος διέγερσης Αb=82%, ενώ τα αντίστοιχα των 
υπολοίπων πλατών διέγερσης παρουσιάζονται στο παράρτημα Γ. 

Παρατηρείται ότι το ολικό μέγιστο του πλάτους της παροχής b max(Q ) 11.87 l / min=  δε 
συναντάται στην ίδια συχνότητα (f=9.3 Hz) με το ολικό μέγιστο της μέσης παροχής 

maxQ -5.065 l/min= , αλλά σε μικρότερη (f=7.39 Hz). Αυτό συμβαίνει και σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις που έχουν εξεταστεί, οπότε ισχύει γενικά ότι το πλάτος της παροχής bQ  μεγιστοποιείται 
σε μικρότερη συχνότητα από ότι η μέση παροχή Q . Συγκρίνοντας, τόσο τα διαγράμματα του 
σχήματος 3-43, όσο και τα αντίστοιχα διαγράμματα, τα οποία παραθέτονται στο παράρτημα Γ για τα 
υπόλοιπα πλάτη διέγερσης, διαπιστώνεται ότι το πλάτος της παροχής bQ  μειώνεται καθώς μειώνεται 
το πλάτος διέγερσης Αb. 

Επίσης, παρατηρείται ότι το πλάτος πίεσης b(p )α  στη θέση (α) είναι μέχρι κάποια συχνότητα 
μικρότερο από το b(p )β  στη θέση (β), ενώ για μεγαλύτερες συχνότητες γίνεται μεγαλύτερο (σχήμα 3-
43). Η συχνότητα που συμβαίνει αυτή η αλλαγή στα μεγέθη των πλατών των πιέσεων είναι εκείνη 
όπου η καμπύλη της μέσης παροχής από τη σταδιακή αύξηση περνά στην σχετικά απότομη αύξηση. 
Από αυτή τη συχνότητα και πέρα παραμένει συνεχώς το b b(p ) (p )α β>  με τη μέση παροχή Q  να 
λαμβάνει σημαντικά μη μηδενικές τιμές γύρω από τη συχνότητα συντονισμού fo. Από τα διαγράμματα 
του παραρτήματος Γ και το σχήμα 3-43 διαπιστώνεται ότι, όσο αυξάνει το πλάτος διέγερσης Αb, τόσο 
μειώνεται η συχνότητα στην οποία η διαφορά των πλατών των πιέσεων στις θέσεις (α) και (β) αλλάζει 
πρόσημο.  
 Στη συνέχεια παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές χρονικές συναρτήσεις των μετρούμενων 
μεγεθών για διάφορα πλάτη διέγερσης Ab και σε συγκεκριμένες συχνότητες f. Σημειώνεται εδώ ότι 
παρατηρώντας τις καμπύλες στο χρόνο των μετρούμενων μεγεθών, η μέγιστη συμπίεση του εμβόλου 
στον εύκαμπτο αγωγό συμβαίνει τη χρονική στιγμή όπου μεγιστοποιείται η συνάρτηση yε(t) κάθε 
φορά. Η συνολική κατακόρυφη μετατόπιση της άνω πλάκας y0 που μετράται από τον επαγωγικό 
αναλογικό αισθητήρα προσέγγισης δεν είναι ακριβής καθότι κατά το πλησίασμα της άνω πλάκας στο 
αισθητήρα (αποσυμπίεση αγωγού), αν η μεταξύ τους απόσταση γίνει μικρότερη από την τιμή my=3.9 
mm, τότε δεν καταγράφεται η μεταβολή, λόγω μηδενισμού της τάσης (σχήμα 3-24). Ακριβής τιμή της 
y0 έχει υπολογιστεί, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενη παράγραφο, με χρήση βιντεοκάμερας. 
Συνεπώς, η κυματομορφή της μετατόπισης της άνω πλάκας yε(t) χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της χρονικής στιγμής της μέγιστης συμπίεσης και όχι για τον υπολογισμό παραμέτρων 
του πλάτους διέγερσης, ο οποίος έχει ήδη γίνει με άλλες μεθόδους, όπως έχει αναφερθεί. 
 Στο σχήμα 3-44 παρουσιάζονται οι χρονικές μεταβολές των μετρούμενων μεγεθών για το 
μέγιστο πλάτος διέγερσης (Ab=82%) στη συχνότητα συντονισμού (fo=9.3 Hz) και στη συχνότητα 
(f=6.04 Hz) του τοπικού μεγίστου, το οποίο παρουσιάζεται στην περιοχή σταδιακής αύξησης της 
μέσης παροχής Q . Παρατηρώντας τις καμπύλες της συνάρτησης παροχής στις δύο αυτές περιπτώσεις 
διέγερσης διαπιστώνεται ότι στο συντονισμό (fo=9.3 Hz) για κάθε χρονική στιγμή η ροή του ρευστού 
είναι προς μία κατεύθυνση πάντα [από το σημείο (β) στο (α) μέσω του ελαστικού αγωγού]. Σε 
μικρότερη συχνότητα όμως (f=6.04 Hz), υπάρχει χρονικό διάστημα μέσα στη περίοδο, στο οποίο η 
ροή του ρευστού αλλάζει προς την αντίθετη κατεύθυνση [από το σημείο (α) στο (β) μέσω του 
ελαστικού αγωγού]. Υπάρχει δηλαδή φαινόμενο οπισθορροής (backflow), το οποίο γίνεται πιο έντονο 
όσο η διέγερση γίνεται σε συχνότητες πιο απομακρυσμένες από αυτήν του συντονισμού. 

Στο σχήμα 3-45 παρουσιάζονται οι χρονικές μεταβολές των μετρούμενων μεγεθών για μικρό 
πλάτος διέγερσης σε μικρή συχνότητα (Ab=37%, f=2.050 Hz) και για μεγαλύτερο (Ab=66%) στη 
συχνότητα (f=7.9 Hz) του τοπικού μεγίστου, το οποίο παρουσιάζεται στην περιοχή την οποία η μέση 
χρονικά παροχή Q  έχει αλλάξει κατεύθυνση. Στις δύο αυτές περιπτώσεις μακριά σχετικά από το 
συντονισμό το φαινόμενο της οπισθορροής (backflow) είναι έντονο. Για μικρά πλάτη Ab και χαμηλές 
συχνότητες διέγερσης f, όπου η μέση χρονικά παροχή θεωρείται σχεδόν μηδενική ( Q(t) 0≅ ), οι 
πιέσεις στα σημεία (α) και (β) αφενός έχουν χαμηλό πλάτος και αφετέρου πολύ μικρή διαφορά φάσης 
δημιουργώντας ασθενή διαφορά πίεσης Δp(t)=pα(t)-pβ(t), [σχήμα 3-45(α)]. 

 131



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΡΟΧΟ ΑΓΩΓΩΝ 
 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
t (s)

2
4
6
8

10
12
14

y ε
 (m

m
)

-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8

 
  

   
  

p α
, p

β (
m

H
2O

)

-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

   
  

 
   

   
   

   
   

  
Q

 (l
/m

in
), 
Δ

p 
(m

H
2O

)

y0=9.54 mm

 Q =-5.065 ±0.0034 (l/min)

( pb)α=8.82 ±0.012 (mH2O)

( pb)β=4.04 ±0.021 (mH2O)

 Qb=8.67 ±0.023 (l/min)

XE=150 mm,   Lc=100 mm,   po=0.95 mH2O,   Ab=82% ±3.2%,   f =9.3 ±0.15 Hz
 

(α) 
 

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6
t (s)

2
4
6
8

10
12
14

y ε
 (m

m
)

-1

0

1

2

3

4

 
  

   
  

p α
, p

β (
m

H
2O

)

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

   
  

 
   

   
   

   
   

  
Q

 (l
/m

in
), 
Δ

p 
(m

H
2O

)

y0=9.62 mm

 Q =-0.599 ±0.0066 (l/min)

( pb)α=2.515 ±0.0041 (mH2O)

( pb)β=4.042 ±0.0018 (mH2O)

 Qb=6.56 ±0.011 (l/min)

XE=150 mm,   Lc=100 mm,   po=0.95 mH2O,   Ab=82% ±3.2%,   f =6.04 ±0.061 Hz  
(β) 

 
Σχήμα 3-44. Χρονοσειρές 3 περιόδων των μετρούμενων μεγεθών στη θέση διέγερσης (1) (xE=150 mm) για 
μήκος πέλματος Lc=100 mm, πλάτος διέγερσης Αb=82% και συχνότητες: (α) fο=9.3 Hz και (β) f=6.04 Hz. 
Διακρίνονται: (κάτω) με έντονη συνεχή γραμμή η χρονική συνάρτηση παροχής Q(t) και με απλή συνεχή γραμμή 
η διαφορά πίεσης Δp(t)=pα(t)-pβ(t) μεταξύ των σημείων (α) και (β), (μέση) με συνεχή γραμμή η συνάρτηση pα(t) 
και με διακεκομμένη η συνάρτηση pβ(t), (πάνω) η χρονική συνάρτηση μετατόπισης της πάνω πλάκας yε(t). 
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Σχήμα 3-45. Χρονοσειρές 3 περιόδων των μετρούμενων μεγεθών στη θέση διέγερσης (1) (xE=150 mm) για 
μήκος πέλματος Lc=100 mm και (α) πλάτος διέγερσης Αb=37% στη συχνότητα f=2.050 Hz, (β) πλάτος 
διέγερσης Αb=66% στη συχνότητα f=2.9 Hz. Διακρίνονται: (κάτω) με έντονη συνεχή γραμμή η χρονική 
συνάρτηση παροχής Q(t) και με απλή συνεχή γραμμή η διαφορά πίεσης Δp(t)=pα(t)-pβ(t) μεταξύ των σημείων 
(α) και (β), (μέση) με συνεχή γραμμή η συνάρτηση pα(t) και με διακεκομμένη η συνάρτηση pβ(t), (πάνω) η 
χρονική συνάρτηση μετατόπισης της πάνω πλάκας yε(t). 
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Καθώς, τόσο το πλάτος Ab, όσο και η συχνότητα f αυξάνουν, πριν ακόμη η τελευταία 
προσεγγίσει τις συχνότητες συντονισμού, η διαφορά πίεσης Δp αυξάνει σχετικά, με τις τιμές της 
μέσης χρονικά παροχής Q  να γίνονται σημαντικές [σχήματα 3-44(β) & 3-45(β)]. Όταν το πλάτος Ab 
μεγιστοποιηθεί και η συχνότητα διέγερσης γίνει αυτή του συντονισμού fo, τότε το πλάτος της πίεσης 
στη θέση (α) που είναι κοντά στη διέγερση γίνεται πολύ μεγάλο με τη διαφορά φάσης σε σχέση με το 
σήμα πίεσης στην αντιδιαμετρική θέση (β) να είναι μέγιστη, αναπτύσσοντας τη μέγιστη δυνατή 
διαφορά πίεσης Δp και συνεπώς να μεγιστοποιείται η μέση χρονικά παροχή Q , [σχήμα 3-44(α)]. 

Για όλες τις περιπτώσεις διέγερσης στη θέση (1) στη διαφορά φάσης που δημιουργείται 
μεταξύ των σημάτων των πιέσεων των δύο σημείων (α) και (β) το σήμα της πίεσης που είναι κοντά 
στη διέγερση pα(t) προηγείται σε σχέση με αυτό που είναι απομακρυσμένο pβ(t). Όταν ο εύκαμπτος 
αγωγός συμπιέζεται (εμβολισμός-περιοχή όπου η yε(t) είναι αύξουσα), η πίεση pα(t) (κοντινή στην 
περιοχή διέγερσης) μεγιστοποιείται, ενώ όταν αποσυμπιέζεται (αναρρόφηση-περιοχή όπου η yε(t) 
είναι φθίνουσα), η πίεση pα(t) ελαχιστοποιείται, ανεξάρτητα ποιο πλάτος Ab και συχνότητα διέγερσης 
f έχει χρησιμοποιηθεί. 

Το κύμα πίεσης που δημιουργείται στην περιοχή διέγερσης κινείται και προς τις δύο 
κατευθύνσεις του κλειστού κυκλώματος αγωγών και προφανώς ανακλάται στο τμήμα του 
κυκλώματος του στερεού αγωγού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται κατά μήκος του στερεού 
αγωγού βαθμίδα της πίεσης, προκαλώντας ροή του ρευστού. Αυτή η ροή ρευστού υστερεί σε σχέση 
με τη βαθμίδα της πίεσης, όπως αναμένεται, λόγω αδράνειας και απωλειών. Υπενθυμίζεται ότι αυτή η 
διαφορά φάσης τείνει στην τιμή π/2 για παλλόμενες ροές υψηλών αριθμών Womersley σε αγωγούς με 
άκαμπτα τοιχώματα [Womersley, 1957]. 
 
 
3.5.3 Επίδραση του μήκους διέγερσης 
 

Διατηρώντας τη θέση διέγερσης xE σταθερή και χρησιμοποιώντας άλλα δύο μήκη διέγερσης 
Lc με σταθερό πλάτος διέγερσης Αb=82%, παρατηρείται μεταβολή στις καμπύλες της μέσης χρονικά 
παροχής Q  με τη συχνότητα f, όπως φαίνεται στο διάγραμμα του σχήματος 3-46. 
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Σχήμα 3-46. Μεταβολή της μέσης χρονικά παροχής Q  συναρτήσει της συχνότητας διέγερσης του κλειστού 
κυκλώματος για θέση εφαρμογής xE=150 mm, πλάτος διέγερσης Αb=82% και τρία μήκη πέλματος Lc. 
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Συγκεκριμένα, τα μέγιστα των καμπυλών maxQ  μειώνονται και παρουσιάζονται σε 
μεγαλύτερες συχνότητες, καθώς μειώνεται το μήκος διέγερσης Lc, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην 
ανοιχτή διάταξη ενός διεγειρόμενου εύκαμπτου αγωγού [Bredow, 1968]. Αυτό οφείλεται, τόσο στην 
ελάττωση του όγκου εμβολισμού, όσο και στην αλλαγή της ιδιοσυχνότητας, αφού όλο και μικρότερο 
τμήμα του εύκαμπτου αγωγού συμπιέζεται με την ελάττωση του μήκους διέγερσης Lc. Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι μέχρι τη συχνότητα των 4.6 Hz οι καμπύλες συμπίπτουν ανεξάρτητα ποιο μήκος 
πέλματος έχει χρησιμοποιηθεί. 
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Σχήμα 3-47. Μεταβολές συναρτήσει της συχνότητας f της μέσης παροχής Q , του μέσου πλάτους της παροχής 

bQ  και των μέσων πλατών των πιέσεων b(p )α  και b(p )β  στις θέσεις (α) και (β) αντίστοιχα, για τη θέση 
εφαρμογής (1) (xE=150 mm), το πλάτος διέγερσης Αb=82%, και τα μήκη πέλματος: (α) Lc=60 mm και (β) Lc=80 
mm. 
 

Στα διαγράμματα του σχήματος 3-47 παρουσιάζονται συναρτήσει της συχνότητας f μαζί με 
την καμπύλη της μέσης παροχής Q  και οι καμπύλες, τόσο του μέσου πλάτους της παροχής bQ , όσο 
και των μέσων πλατών των πιέσεων b(p )α  και b(p )β στις θέσεις (α) και (β) αντίστοιχα. Τα 
διαγράμματα αυτά αναφέρονται στο μεγαλύτερο πλάτος διέγερσης Αb=82%, ενώ τα μήκη διέγερσης 
είναι Lc=60 mm και Lc=80 mm αντίστοιχα. 

Παρατηρείται, όπως και στην περίπτωση του μήκους διέγερσης Lc=100 mm, ότι το ολικό 
μέγιστο του πλάτους της παροχής b max(Q )  δε συναντάται στην ίδια συχνότητα με το ολικό μέγιστο 
της μέσης παροχής maxQ , αλλά σε μικρότερη. Συνεπώς, ισχύει και εδώ ότι το πλάτος της παροχής bQ  
μεγιστοποιείται σε μικρότερη συχνότητα από ότι η μέση παροχή Q . Συγκρίνοντας, τόσο τα 
διαγράμματα του σχήματος 3-47, όσο και τα αντίστοιχα διαγράμματα του σχήματος 3-43 για το μήκος 
διέγερσης Lc=100 mm, διαπιστώνεται ότι το πλάτος της παροχής bQ  αυξάνεται καθώς αυξάνεται το 
μήκος διέγερσης Lc. 

Επίσης, παρατηρείται ότι το πλάτος πίεσης b(p )α  στη θέση (α) είναι μέχρι κάποια συχνότητα 
μικρότερο από το b(p )β  στη θέση (β), ενώ για μεγαλύτερες συχνότητες γίνεται μεγαλύτερο (σχήμα 3-
47). Η συχνότητα που συμβαίνει αυτή η αλλαγή στα μεγέθη των πλατών των πιέσεων είναι εκείνη 
όπου η καμπύλη της μέσης παροχής από τη σταδιακή αύξηση περνά στην σχετικά απότομη αύξηση. 
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Από αυτή τη συχνότητα και πέρα παραμένει συνεχώς το b b(p ) (p )α β>  με τη μέση παροχή Q  να 
λαμβάνει σημαντικά μη μηδενικές τιμές γύρω από τη συχνότητα συντονισμού fo. Από τα διαγράμματα 
του σχήματος 3-47(α) για Lc=60 mm διαπιστώνεται ότι υπάρχει διάστημα συχνοτήτων διέγερσης (f=8 
έως 9 Hz), στο οποίο η μέση χρονικά παροχή Q  σταθεροποιείται σε σημαντική τιμή, όμως μικρότερη 
του συντονισμού. Σε αυτό το διάστημα συχνοτήτων σταθεροποίησης της μέσης παροχής τα πλάτη 
πιέσεων στις θέσεις (α) και (β) είναι τα ίδια b b[(p ) (p ) ]α β . 
 
 
3.5.4 Επίδραση της θέσης διέγερσης 
 
 Μεταβάλλοντας τώρα τη θέση διέγερσης xE, διατηρώντας σταθερά το πλάτος Αb=82% και το 
μήκος διέγερσης Lc=100 mm, προκύπτουν οι καμπύλες της μέσης χρονικά παροχής Q  με τη 
συχνότητα f που απεικονίζονται στο διάγραμμα του σχήματος 3-48. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
f (Hz)

12

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

  Q
 (l

/m
in

)

Lc=100 mm,      Ab=82% ±3.2%,       po=1.0 ±0.13 mH2O

XE=150mm →&

XE=330mm →$

XE=495mm →,

 
 
Σχήμα 3-48. Μεταβολή της μέσης χρονικά παροχής Q  συναρτήσει της συχνότητας διέγερσης του κλειστού 
κυκλώματος για μήκος πέλματος Lc=100 mm, πλάτος διέγερσης Αb=82% και τρεις θέσεις εφαρμογής (1), (2) και 
(3’) με xE=150 mm, xE=330 mm και xE=495 mm αντίστοιχα. 
 

Τα μέγιστα των καμπυλών maxQ  σε αυτή την περίπτωση μειώνονται και παρουσιάζονται σε 
μικρότερες συχνότητες, καθώς μετατοπίζεται η θέση εφαρμογής προς το κέντρο του εύκαμπτου 
σωλήνα. Αυτό πρέπει να οφείλεται, τόσο στην όλο και λιγότερο ασύμμετρη διέγερση του εύκαμπτου 
αγωγού, όσο και στην αλλαγή της ιδιοσυχνότητας, αφού αλλάζει η θέση διέγερσης και συνεπώς τα 
μήκη των αποκρινόμενων τμημάτων του εύκαμπτου αγωγού εκατέρωθεν της διέγερσης. Μία ακόμη 
παρατήρηση είναι ότι η μείωση των μεγίστων maxQ  δεν είναι ανάλογη του πόσο απομακρύνονται οι 
θέσεις εφαρμογής της διέγερσης από το άκρο του εύκαμπτου αγωγού. Δηλαδή, παρόλο που οι θέσεις 
(1) και (2) απέχουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους από ότι οι (2) και (3’) (180>165 mm), η 
μείωση των μεγίστων δεν είναι τόσο έντονη μεταξύ των (1) και (2), όσο είναι μεταξύ των (2) και (3΄). 
Συνεπώς, καθώς απομακρύνεται η θέση εφαρμογής της διέγερσης από το άκρο του εύκαμπτου αγωγού 
προς το μέσο, υπάρχει τάση πρώτα να μειωθεί η ιδιοσυχνότητα και ύστερα να μειωθεί το μέγιστο της 
μέσης χρονικά παροχής maxQ  (διακεκομμένη καμπύλη συνένωσης των μεγίστων στο διάγραμμα του 
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σχήματος 3-48). Άρα, έντονη πτώση του μεγίστου της μέσης χρονικά παροχής maxQ  μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο κοντά στη θέση συμμετρίας του κλειστού κυκλώματος. 
 
 
3.5.4.1 Συμμετρικές θέσεις διέγερσης 
 

Εξετάζοντας τις δύο συμμετρικές θέσεις (2) και (4) με xE=330 mm και xE=670 mm αντίστοιχα 
και για μέγιστο πλάτος διέγερσης (Ab=82%), προκύπτουν οι σχεδόν συμμετρικές καμπύλες του 
σχήματος 3-49. Διαπιστώνεται και εδώ ότι οι καμπύλες της μέσης χρονικά παροχής Q  εμφανίζουν 
κοινή συμπεριφορά συναρτήσει της συχνότητας f, για τις δύο συμμετρικές θέσεις διέγερσης. Δηλαδή, 
ενώ μέχρι μία σχετικά μέση συχνότητα (7.2 Hz), παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση, στη συνέχεια 
παρατηρείται σχετικά απότομη αύξηση μέχρι το μέγιστο (8.5 Hz), όπως και σχετικά απότομη μείωση 
μετά το μέγιστο μέχρι το επίπεδο της μηδενικής παροχής, όπου οι καμπύλες αλλάζουν πρόσημο σε 
κοινή συχνότητα (10.6 Hz). Υπάρχει συνεπώς η τάση για συμμετρικές θέσεις η μέση χρονικά παροχή 
Q  να αυξάνεται απότομα γύρω από τη συχνότητα συντονισμού fo και να αλλάζει πρόσημο για ίδια 
τιμή συχνότητας. Δηλαδή, η μόνη διαφορά φαίνεται να είναι η αλλαγή της κατεύθυνσης της ροής, η 
οποία εκφράζεται με την αλλαγή πρόσημου της μέσης χρονικά παροχής Q . 
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Σχήμα 3-49. Μεταβολή της μέσης χρονικά παροχής Q  συναρτήσει της συχνότητας διέγερσης του κλειστού 
κυκλώματος για μήκος πέλματος Lc=100 mm, πλάτος διέγερσης Αb=82% και δύο συμμετρικές θέσεις 
εφαρμογής (2) και (4) με xE=330 mm και xE=670 mm αντίστοιχα. 
 

Στα σχήματα 3-50 και 3-51 παρουσιάζονται για τις δύο συμμετρικές θέσεις εφαρμογής της 
διέγερσης (2) και (4) οι χρονικές μεταβολές των μετρούμενων μεγεθών αντίστοιχα στις συχνότητες 
f=7.2 Hz ακριβώς πριν αρχίσει η σχετικά απότομη αύξηση της μέσης χρονικά παροχής Q  και f=9.7 
Hz μετά τη συχνότητα συντονισμού. Συγκρίνοντας τις καμπύλες των χρονικών συναρτήσεων των 
πιέσεων μεταξύ των δύο συμμετρικών θέσεων διέγερσης για κάθε συχνότητα ξεχωριστά παρατηρείται 
ότι η pα(t) της μίας θέσης γίνεται η pβ(t) της συμμετρικής της και αντιστρόφως. Οι δε συναρτήσεις της 
χρονικής παροχής Q(t) και της διαφοράς πίεσης Δp(t)=pα(t)-pβ(t) στη θέση (2) λαμβάνουν αντίθετες 
τιμές στη συμμετρική θέση (4). Αυτό σημαίνει ότι η ροή του ρευστού γίνεται ακριβώς με τον ίδιο 
τρόπο στο κλειστό κύκλωμα των αγωγών όταν η διέγερση εφαρμόζεται σε συμμετρικές θέσεις, αλλά 
σε αντίθετες κατευθύνσεις. 
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Σχήμα 3-50. Χρονοσειρές 3 περιόδων των μετρούμενων μεγεθών στη συχνότητα f=7.2 Hz, για μήκος πέλματος 
Lc=100 mm, πλάτος διέγερσης Αb=82% και (α) στη θέση διέγερσης (2) (xE=330 mm), (β) στη θέση διέγερσης 
(4) (xE=670 mm). Διακρίνονται: (κάτω) με έντονη συνεχή γραμμή η χρονική συνάρτηση παροχής Q(t) και με 
απλή συνεχή γραμμή η διαφορά πίεσης Δp(t)=pα(t)-pβ(t) μεταξύ των σημείων (α) και (β), (μέση) με συνεχή 
γραμμή η συνάρτηση pα(t) και με διακεκομμένη η συνάρτηση pβ(t), (πάνω) η χρονική συνάρτηση μετατόπισης 
της πάνω πλάκας yε(t). 
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Σχήμα 3-51. Χρονοσειρές 3 περιόδων των μετρούμενων μεγεθών στη συχνότητα f=9.7 Hz, για μήκος πέλματος 
Lc=100 mm, πλάτος διέγερσης Αb=82% και (α) στη θέση διέγερσης (2) (xE=330 mm), (β) στη θέση διέγερσης 
(4) (xE=670 mm). Διακρίνονται: (κάτω) με έντονη συνεχή γραμμή η χρονική συνάρτηση παροχής Q(t) και με 
απλή συνεχή γραμμή η διαφορά πίεσης Δp(t)=pα(t)-pβ(t) μεταξύ των σημείων (α) και (β), (μέση) με συνεχή 
γραμμή η συνάρτηση pα(t) και με διακεκομμένη η συνάρτηση pβ(t), (πάνω) η χρονική συνάρτηση μετατόπισης 
της πάνω πλάκας yε(t). 
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Παρατηρώντας τις καμπύλες της συνάρτησης παροχής στις τέσσερις αυτές περιπτώσεις 
διέγερσης διαπιστώνεται και εδώ ότι στην υψηλή συχνότητα (f=9.7 Hz) για κάθε χρονική στιγμή η 
ροή του ρευστού είναι προς μία κατεύθυνση πάντα, ανάλογα με τη θέση εφαρμογής της διέγερσης, 
ενώ στη χαμηλότερη συχνότητα (f=7.2 Hz) υφίσταται το φαινόμενο οπισθορροής (backflow). 

Όπως συμβαίνει και στην περίπτωση διέγερσης στη θέση (1) για τη διαφορά φάσης που 
δημιουργείται μεταξύ των σημάτων των πιέσεων των δύο σημείων (α) και (β), το σήμα της πίεσης που 
είναι κοντά στη διέγερση προηγείται σε σχέση με αυτό που είναι απομακρυσμένο. Όταν ο εύκαμπτος 
αγωγός συμπιέζεται (εμβολισμός-περιοχή όπου η yε(t) είναι αύξουσα), η κοντινή στην περιοχή 
διέγερσης πίεση μεγιστοποιείται, ενώ όταν αποσυμπιέζεται (αναρρόφηση-περιοχή όπου η yε(t) είναι 
φθίνουσα) αυτή η πίεση ελαχιστοποιείται, ανεξάρτητα ποια συχνότητα διέγερσης f έχει 
χρησιμοποιηθεί. 
 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

 &
   

  $

 ↑
   

↑
 Q

,  Q
b (

l/m
in

)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
f (Hz)

2

2

3

4

5

6

7

8

  ,
   

   
   

  M

  ↑
   

   
 ↑

( p
b) α

, (
 p b

) β
 (m

H
2O

)

XE=330 mm,           Lc=100 mm
Ab=82% ±3.2%,       po=1.08 ±0.087 mH2O  

 
(α) 

-4

-2

0

2

4

6

8

10

 &
   

  $

 ↑
   

↑
 Q

,  Q
b (

l/m
in

)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
f (Hz)

2

2

3

4

5

6

7

8

  ,
   

   
   

  M

  ↑
   

   
 ↑

( p
b) α

, (
 p b

) β
 (m

H
2O

)

XE=670 mm,           Lc=100 mm
Ab=82% ±3.2%,       po=1.0 ±0.12 mH2O  

 
(β) 

 
Σχήμα 3-52. Μεταβολές συναρτήσει της συχνότητας f της μέσης παροχής Q , του μέσου πλάτους της παροχής 

bQ  και των μέσων πλατών των πιέσεων b(p )α  και b(p )β  στις θέσεις (α) και (β) αντίστοιχα, για πλάτος 
διέγερσης Αb=82%, μήκος πέλματος Lc=100 mm και θέσεις εφαρμογής (α) (2) με xE=330 mm και (β) (4) με 
xE=670 mm. 
 

Στα διαγράμματα του σχήματος 3-52 παρουσιάζονται συναρτήσει της συχνότητας f μαζί με 
την καμπύλη της μέσης παροχής Q  και οι καμπύλες, τόσο του μέσου πλάτους της παροχής bQ , όσο 
και των μέσων πλατών των πιέσεων b(p )α  και b(p )β στις θέσεις (α) και (β) αντίστοιχα. Τα 
διαγράμματα αυτά αναφέρονται στο μεγαλύτερο πλάτος και μήκος διέγερσης με Αb=82% και Lc=100 
mm αντίστοιχα και για τις συμμετρικές θέσεις εφαρμογής (2) και (4) με xE=330 mm και xE=670 mm 
αντίστοιχα. 

Παρατηρείται, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, ότι το ολικό μέγιστο του πλάτους 
της παροχής b max(Q )  δε συναντάται στην ίδια συχνότητα με το ολικό μέγιστο της μέσης παροχής 

maxQ , αλλά σε μικρότερη. Συνεπώς, ισχύει και εδώ ότι το πλάτος της παροχής bQ  μεγιστοποιείται σε 
μικρότερη συχνότητα από ότι η μέση παροχή Q . Επίσης, αντίστοιχα με τις χρονικές συναρτήσεις 
φαίνεται ότι το πλάτος b(p )α  της θέσης (2) γίνεται το πλάτος b(p )β  της συμμετρικής της (4) και 
αντιστρόφως (σχήμα 3-52). 
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Διακρίνεται και εδώ [σχήμα 3-52(α)] ότι το πλάτος πίεσης b(p )α  στη θέση (α) είναι μέχρι 
κάποια συχνότητα μικρότερο από το b(p )β  στη θέση (β), ενώ για μεγαλύτερες συχνότητες γίνεται 
μεγαλύτερο. Όμως συγκρίνοντας τα διαγράμματα του σχήματος 3-52(α) με αυτά του 3-43 η 
συχνότητα που συμβαίνει αυτή η αλλαγή στα μεγέθη των πλατών των πιέσεων είναι μεγαλύτερη 
καθώς η θέση διέγερσης μετατοπίζεται προς το κέντρο του εύκαμπτου αγωγού. Δηλαδή, ενώ για τη 
θέση (1) με xE=150 mm γίνεται b b(p ) (p )α > β  στη συχνότητα των 7.46 Hz, για τη θέση (2) με xE=330 
mm η συχνότητα στην οποία η διαφορά των πλατών των πιέσεων στις θέσεις (α) και (β) αλλάζει 
πρόσημο μεγαλώνει σε αυτή των 8.9 Hz. Εξετάζοντας και τα αντίστοιχα διαγράμματα της θέσης (3’) 
με xE=495 mm, που παρουσιάζονται στην επόμενη παράγραφο [σχήμα 3-56(α)], μπορεί να 
διαπιστωθεί περαιτέρω αύξηση αυτής της συχνότητας. Συνεπώς, όσο μετατοπίζεται η θέση διέγερσης 
προς το κέντρο του εύκαμπτου αγωγού, τόσο αυξάνεται η συχνότητα στην οποία η διαφορά των 
πλατών των πιέσεων στις θέσεις (α) και (β) αλλάζει πρόσημο. Επομένως τώρα αυτή η συχνότητα δεν 
είναι εκείνη που η καμπύλη της μέσης παροχής Q  από τη σταδιακή αύξηση περνά στην σχετικά 
απότομη αύξηση, όπως συνέβαινε στη θέση διέγερσης (1), αλλά είναι μία συχνότητα πολύ κοντά στο 
συντονισμό, όπου μεγιστοποιείται η μέση χρονικά παροχή Q . 
 
 
3.5.4.2 Διέγερση στο μέσο του εύκαμπτου αγωγού και αντλητική ικανότητα 
 
 Μία πολύ σημαντική παρατήρηση που προκύπτει από την εκτέλεση του πειράματος είναι η 
συμπεριφορά του αντλητικού συστήματος όταν διεγερθεί ακριβώς στο μέσο του εύκαμπτου αγωγού. 
Παρόλο που αναμένεται λόγω της συμμετρίας μηδενική μέση χρονικά παροχή για κάθε συχνότητα 
διέγερσης αυτό δεν ισχύει γύρω από τη συχνότητα συντονισμού, όπου λαμβάνονται έντονα μη 
μηδενικές τιμές. 

Στα διαγράμματα του σχήματος 3-53 απεικονίζονται οι μετρήσεις για τις θέσεις εφαρμογής 
της διέγερσης (3), (xE=500mm) και (3’), (xE=495mm). Παρουσιάζονται οι τιμές της μέσης παροχής 
στο χρόνο Q  για ακέραιο αριθμό περιόδων διέγερσης συναρτήσει της συχνότητας διέγερσης f για 
μήκος πέλματος Lc=100 mm και πλάτος διέγερσης Αb=82%. Μέχρι τη συχνότητα των 7.6 Hz οι 
καμπύλες συμπίπτουν στη στάθμη του μηδενός ανεξάρτητα ποια θέση διέγερσης έχει χρησιμοποιηθεί. 
Στη συνέχεια παρατηρείται σχετικά απότομη αύξηση μέχρι το μέγιστο, όπως και σχετικά απότομη 
μείωση μετά το μέγιστο, ξανά ανεξάρτητα με ποια θέση διέγερσης έχει χρησιμοποιηθεί, η (3) ή η (3’). 
Υπάρχει συνεπώς η τάση και στην περίπτωση της συμμετρικής διέγερσης η μέση χρονικά παροχή Q  
να αυξάνεται απότομα γύρω από τη συχνότητα συντονισμού fo=8.6 Hz. 

Λόγω του ότι ο προσδιορισμός της θέσης εφαρμογής της διέγερσης γίνεται με σφάλμα ±1 
mm, γίνονται διάφορες μετρήσεις με κοινή συχνότητα διέγερσης αυτήν του συντονισμού fo=8.6 Hz, 
μεταβάλλοντας κατά 0.5 mm τη θέση εφαρμογής της διέγερσης στο διάστημα 495≤ xE ≤505 mm. 
Διαπιστώνεται, καθώς λαμβάνονται διαδοχικές μετρήσεις ανά 0.5 mm ξεκινώντας από τη θέση με 
xE=495 mm, ότι ακριβώς στη θέση εφαρμογής της διέγερσης των 500 mm από τα άκρα του 
εύκαμπτου αγωγού γίνεται απότομη αλλαγή πρόσημου της μέσης χρονικά παροχής Q , όπου από την 
διακριτή τιμή -1.67 ±0.013 l/min λαμβάνεται η διακριτή τιμή +1.94 ±0.056 l/min. Δηλαδή, η 
συνάρτηση της μέσης χρονικά παροχής σε αυτό το σημείο υφίσταται ένα είδος κβάντωσης γύρω από 
τη συχνότητα συντονισμού. Συνεπώς, με βάση και τις καμπύλες μεταβολής και του σχήματος 3-44, 
υπάρχει διάστημα τιμών για τη μέση χρονικά παροχή (-1.67≤ Q ≤1.94 l/min), στο οποίο για 
οποιαδήποτε μεταβολή της θέσης διέγερσης xE, το αντλητικό σύστημα δε μπορεί να δώσει τιμές όταν 
διεγείρεται γύρω από την συχνότητα συντονισμού fo. 

Παρατηρώντας το διάγραμμα του σχήματος 3-53 η καμπύλη που αντιστοιχεί στη θέση 
εφαρμογής xE=500 mm έχει μέγιστη τιμή +2.05 ±0.013 l/min, η οποία είναι μεγαλύτερη από την τιμή 
+1.94 ±0.056 l/min, η οποία αντιστοιχεί στη θέση xE=500 mm που προέκυψε με μεγαλύτερη ακρίβεια. 
Συνεπώς, η καμπύλη με τις θετικές τιμές στην περιοχή του συντονισμού πρέπει ουσιαστικά να 
αντιστοιχεί σε θέση διέγερσης με xE≈501 mm. Η λάθος αρχική εκτίμηση προέρχεται από το σφάλμα 
προσδιορισμού της θέσης που όπως αναφέρθηκε είναι ±1 mm. 

Ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται όταν η διέγερση εφαρμόζεται στο σημείο συμμετρίας, 
αλλά σε συχνότητες μικρότερες του συντονισμού (f<7.6 Hz), είναι η χαοτική συμπεριφορά της 
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συνάρτησης παροχής Q(t), η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη περιοδικότητας, παρόλο που οι 
συναρτήσεις των πιέσεων pα(t) και pβ(t) παραμένουν περιοδικές (σχήμα 3-54). Επιπλέον, για 
συχνότητες γύρω από αυτή του συντονισμού (7.6<f<9.6 Hz), ναι μεν η χρονική συνάρτηση της 
παροχής Q(t) γίνεται περιοδική αποκτώντας μη μηδενική διακριτή τιμή (σχήμα 3-55), όμως είναι 
άγνωστο ποιο είναι το πρόσημο της μέσης τιμής Q  όταν η διέγερση εφαρμόζεται ακριβώς στο σημείο 
συμμετρίας του κλειστού κυκλώματος (xE=500 mm). 
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Σχήμα 3-53. Μεταβολή της μέσης χρονικά παροχής Q  συναρτήσει της συχνότητας διέγερσης του κλειστού 
κυκλώματος για μήκος πέλματος Lc=100 mm, πλάτος διέγερσης Αb=82% και θέσεις εφαρμογής (3) και (3’) με 
xE=500 mm και xE=495 mm αντίστοιχα. Επιπλέον απεικονίζονται τιμές της Q  για συχνότητα διέγερσης fo=8.6 
Hz (συντονισμού) και διάφορες θέσεις εφαρμογής μεταξύ του διαστήματος 495≤ xE ≤505 mm. 
 

Εξαιτίας, τόσο της μη περιοδικότητας της συνάρτησης παροχής Q(t) για το πεδίο συχνοτήτων 
πριν το συντονισμό, όσο και της απότομης μεταβολής του πρόσημου της μέσης παροχής Q  για 
συχνότητες γύρω από το συντονισμό, θεωρείται ότι η διέγερση στο σημείο συμμετρίας φέρνει το 
αντλητικό σύστημα του κλειστού κυκλώματος σε κατάσταση ασταθούς ισορροπίας κατά την οποία δε 
μπορούμε να προβλέψουμε τη συμπεριφορά του όσο αφορά την κατεύθυνση της ροής. 
 Μελετώντας τις χρονικές συναρτήσεις της παροχής Q(t) σε υψηλές συχνότητες μετά το 
συντονισμό (f>9.6 Hz) παρατηρείται πως όταν η χρονοσειρά της παροχής Q(t) είναι μη περιοδική 
(χαοτική) τότε η μέση της τιμή Q  είναι μηδενική, όταν όμως γίνεται περιοδική τότε αποκτά και μέση 
τιμή διακριτή μη μηδενική. Συνεπώς, για όλο το πεδίο συχνοτήτων όταν η διέγερση εφαρμόζεται στο 
σημείο συμμετρίας προκύπτει η ικανή και αναγκαία συνθήκη ότι για την ύπαρξη μη μηδενικής μέσης 
χρονικά παροχής ( Q 0≠ ) πρέπει η συνάρτηση Q(t) να είναι περιοδική στο χρόνο, αλλιώς η μη 
περιοδικότητα οδηγεί σε μηδενική μέση χρονικά παροχή ( Q 0≅ ). 

Στην περίπτωση όπου η μέση χρονικά παροχή είναι μη μηδενική ( Q 0≠ ) παρατηρείται 
διαφορά φάσης μεταξύ των πιέσεων στα άκρα του εύκαμπτου αγωγού (α) και (β), η οποία αναπτύσσει 
σχετικά έντονη διαφορά πίεσης Δp=pα(t)-pβ(t) (σχήμα 3-55). Στην αντίθετη περίπτωση, όπου η μέση 
χρονικά παροχή είναι μηδενική ( Q 0≅ ) η διαφορά φάσης μεταξύ των πιέσεων στα άκρα του 
εύκαμπτου αγωγού (α) και (β) δεν υφίσταται με αποτέλεσμα την εξασθένηση της διαφοράς πίεσης Δp 
(σχήμα 3-54). Πάντως η διαφορά φάσης που προκαλείται όταν ο εύκαμπτος αγωγός διεγείρεται γύρω 
από τις συχνότητες συντονισμού δεν είναι τόσο έντονη, όπως είναι αυτή που προκαλείται για τις ίδιες 
συχνότητες αλλά για διαφορετική θέση διέγερσης εκτός του μέσου. Δηλαδή, μαζί με τη συχνότητα η 
παράμετρος η οποία προκαλεί τη μέγιστη διαφορά φάσης μεταξύ των πιέσεων είναι η θέση της 
διέγερσης να είναι όσο το δυνατόν πιο έκκεντρη. 
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Σχήμα 3-54. Χρονοσειρές 3 περιόδων των μετρούμενων μεγεθών για μήκος πέλματος Lc=100 mm, πλάτος 
διέγερσης Αb=82% και (α) στη συμμετρική θέση διέγερσης (3) (xE=500 mm) για συχνότητα f=7.17 Hz, (β) στη 
συμμετρική θέση διέγερσης (3’) (xE=495 mm) για συχνότητα f=7.11 Hz. Διακρίνονται αντίστοιχα στο κάτω 
διάγραμμα με έντονη συνεχή γραμμή η μη περιοδική χρονική συνάρτηση παροχής Q(t) και με απλή συνεχή 
γραμμή η διαφορά πίεσης Δp(t)=pα(t)-pβ(t) μεταξύ των σημείων (α) και (β). Στο μεσαίο διάγραμμα με συνεχή 
γραμμή η περιοδική συνάρτηση pα(t) και με διακεκομμένη η περιοδική συνάρτηση pβ(t). Στο πάνω διάγραμμα η 
περιοδική χρονική συνάρτηση μετατόπισης της πάνω πλάκας yε(t). 
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Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις όπου το μετρούμενο σήμα της παροχής προκύπτει μη 
περιοδικό το πλάτος της παροχής δε μπορεί να δίνεται από τη σχέση (3-60), αφού δεν υφίσταται 
ακέραιος αριθμός περιόδων nT κατάλληλος, ώστε να προκύπτουν οι μέσες τιμές των τοπικών 
ακρότατων maxQ  και minQ . Σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζεται ως πλάτος παροχής το πλάτος που 
προκύπτει από την απόλυτη διαφορά των ολικών ακρότατων. Δηλαδή: 
 

b max max min(Q ) Q Q= −          (3-60) 
 
όπου Qmax η τιμή του ολικού μεγίστου και Qmin η τιμή του ολικού ελαχίστου της συνάρτησης παροχής 
Q(t) που παρουσιάζεται σε μία μέτρηση. 
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Σχήμα 3-55. Χρονοσειρές 3 περιόδων των μετρούμενων μεγεθών στη συμμετρική θέση διέγερσης (3) (xE=500 
mm) για συχνότητα f=8.76 Hz, μήκος πέλματος Lc=100 mm και πλάτος διέγερσης Αb=82%. Διακρίνονται στο 
κάτω διάγραμμα με έντονη συνεχή γραμμή η μη περιοδική χρονική συνάρτηση παροχής Q(t) και με απλή 
συνεχή γραμμή η διαφορά πίεσης Δp(t)=pα(t)-pβ(t) μεταξύ των σημείων (α) και (β). Στο μεσαίο διάγραμμα με 
συνεχή γραμμή η περιοδική συνάρτηση pα(t) και με διακεκομμένη η περιοδική συνάρτηση pβ(t). Στο πάνω 
διάγραμμα η περιοδική χρονική συνάρτηση μετατόπισης της πάνω πλάκας yε(t). 
 

Στα διαγράμματα του σχήματος 3-56 παρουσιάζονται συναρτήσει της συχνότητας f μαζί με 
την καμπύλη της μέσης παροχής Q  και οι καμπύλες, τόσο του μέσου και μέγιστου πλάτους της 
παροχής bQ  και (Qb)max αντίστοιχα, όσο και των μέσων πλατών των πιέσεων b(p )α  και b(p )β στις 
θέσεις (α) και (β) αντίστοιχα. Τα διαγράμματα αυτά αναφέρονται στο μεγαλύτερο πλάτος και μήκος 
διέγερσης με Αb=82% και Lc=100 mm αντίστοιχα και για τις θέσεις εφαρμογής (3’) και (3) με xE=495 
mm και xE=500 mm αντίστοιχα. 

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιπτώσεις το ολικό μέγιστο του μέσου πλάτους της 
παροχής b max(Q )  συναντάται στην συχνότητα συντονισμού fo μαζί με το ολικό μέγιστο της μέσης 
παροχής maxQ . Συγκρίνοντας, τα διαγράμματα των σχημάτων 3-43, 3-52(α) και 3-56(α) διαπιστώνεται 
ότι το πλάτος της παροχής bQ  μειώνεται καθώς η θέση διέγερσης μετατοπίζεται προς το μέσο του 
εύκαμπτου αγωγού. 
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Επίσης, παρατηρείται ότι σε συχνότητες μικρότερες του συντονισμού (f<7.6 Hz), όπου 
υφίσταται η χαοτική συμπεριφορά της συνάρτησης παροχής Q(t), τα μέσα πλάτη των πιέσεων στις 
θέσεις (α) και (β) είναι τα ίδια [ b(p ) (p )bα β≅ ]. Σε συχνότητες γύρω από αυτή του συντονισμού 
(7.6<f<9.1 Hz), όπου η χρονική συνάρτηση της παροχής Q(t) γίνεται περιοδική τα πλάτη των πιέσεων 
παύουν να ταυτίζονται και αποκλίνουν [ b(p ) (p )bα β≠ ], παίρνοντας διατεταγμένες τιμές ανάλογα με 

το πρόσημο της μη μηδενικής μέσης παροχής Q . Δηλαδή, όταν η μέση παροχή Q  είναι αρνητική το 
πλάτος πίεσης b(p )α  στη θέση (α) είναι μικρότερο από το b(p )β  στη θέση (β) [σχήμα 3-56(α)], ενώ 

όταν η μέση παροχή Q  είναι θετική το πλάτος πίεσης b(p )β  στη θέση (β) είναι μικρότερο από το 

b(p )α  στη θέση (α) [σχήμα 3-56(β)]. Για μεγαλύτερες συχνότητες από αυτές του συντονισμού (f>9.1 
Hz), όπου επανέρχεται η χαοτική συμπεριφορά της συνάρτησης παροχής Q(t), τα μέσα πλάτη των 
πιέσεων στις θέσεις (α) και (β) γίνονται πάλι ίδια [ b b(p ) (p )α β≅ ]. 
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Σχήμα 3-56. Μεταβολές συναρτήσει της συχνότητας f της μέσης παροχής Q , του μέσου και μέγιστου πλάτους 
της παροχής bQ  και (Qb)max αντίστοιχα και των μέσων πλατών των πιέσεων b(p )α  και b(p )β  στις θέσεις (α) και 
(β) αντίστοιχα, για πλάτος διέγερσης Αb=82%, μήκος πέλματος Lc=100 mm και θέσεις εφαρμογής (α) (3’) με 
xE=495 mm και (β) (3) με xE=500 mm. 
 
 
3.6 Σύνοψη κεφαλαίου-γενικά σχόλια 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η πειραματική μελέτη της άντλησης χωρίς βαλβίδες σε 
κλειστό βρόχο αγωγών. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται βασίζεται στην πρωταρχική ιδέα 
του Liebau για τη μελέτη της άντλησης χωρίς βαλβίδες, [Liebau, (ZfK), 1956], αποτελούμενη από δύο 
αγωγούς, έναν εύκαμπτο και έναν άκαμπτο, οι οποίοι συνδέονται ώστε να σχηματίζουν κλειστό 
κύκλωμα. Τμήμα του εύκαμπτου αγωγού διεγείρεται εξωτερικά μέσω μηχανισμού, ο οποίος το 
συμπιέζει περιοδικά με ελεγχόμενο πλάτος και συχνότητα. Καταγράφεται το μέγεθος της χρονικά 
μεταβαλλόμενης παροχής στο μέσον του άκαμπτου αγωγού, όπου έχει συνδεθεί ηλεκτρομαγνητικό 
παροχόμετρο για το σκοπό αυτό, καθώς και οι πιέσεις στα άκρα του άκαμπτου αγωγού μέσω δύο 
καθετήρων μορφοτροπέων πίεσης, που είναι τοποθετημένοι κατάλληλα. Επιπλέον, προσδιορίζεται η 
παραμόρφωση της διατομής του ελαστικού αγωγού στην περιοχή της διέγερσης, κατά τη συμπίεση 
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και αποσυμπίεσή του, και μετράται η κατακόρυφη μετατόπιση της πλάκας συμπίεσης μέσω ενός 
επαγωγικού αναλογικού αισθητήρα προσέγγισης. 

Το βασικό μέγεθος που φανερώνει την αντλητική ικανότητα του συστήματος είναι η τιμή της 
μέσης χρονικά παροχής. Παρουσιάζονται μετρήσεις για πολλές παραμέτρους που επηρεάζουν τη μέση 
χρονικά παροχή, όπως η συχνότητα, το πλάτος, το μήκος και η θέση διέγερσης του εύκαμπτου 
αγωγού. Με την αύξηση του μήκους διέγερσης η μέση χρονικά παροχή αυξάνει. Όσο η θέση 
διέγερσης πλησιάζει προς το κέντρο του εύκαμπτου αγωγού, τόσο μειώνεται η μέση χρονικά παροχή 
και το μέγιστό της μετατοπίζεται σε όλο και μικρότερη συχνότητα. Σε συμμετρικές θέσεις διέγερσης 
ως προς το κέντρο του εύκαμπτου αγωγού η ροή του ρευστού απλά αντιστρέφεται με συνέπεια η μέση 
χρονικά παροχή να αλλάζει πρόσημο διατηρώντας το ίδιο μέτρο. Όταν η διέγερση λαμβάνει χώρα στο 
κέντρο ακριβώς του εύκαμπτου αγωγού, η μέση χρονικά παροχή αν και λαμβάνει την ελάχιστή της 
τιμή σε συχνότητα συντονισμού δε μπορεί να μηδενιστεί και το ρευστό προτιμά να ταλαντεύεται 
ασύμμετρα, αποδίδοντας κάποια μη μηδενική τιμή μέσης χρονικά παροχής. Η διέγερση στο σημείο 
συμμετρίας φέρνει το αντλητικό σύστημα του κλειστού κυκλώματος σε κατάσταση ασταθούς 
ισορροπίας, κατά την οποία δε είναι δυνατό να προβλεφθεί η συμπεριφορά του όσον αφορά την 
κατεύθυνση της ροής. Γενικά οι καμπύλες της μέσης παροχής για κάθε εξεταζόμενη παράμετρο 
συναρτήσει της συχνότητας παρουσιάζουν ομοιομορφία. Δηλαδή, μέχρι μία σχετικά μέση συχνότητα, 
παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση και στη συνέχεια παρατηρείται σχετικά απότομη αύξηση γύρω από 
τη συχνότητα συντονισμού. Για τη σημαντική αύξηση της αντλητικής ικανότητας του συστήματος 
πρέπει οι πιέσεις στα σημεία ένωσης των δύο αγωγών να μη βρίσκονται σε φάση και να έχουν σχετικά 
μεγάλη διαφορά πλάτους. 
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4.1 Εισαγωγή 
 

Όλες οι προσπάθειες μετά τις μελέτες του ιατρού Liebau για την ανάλυση του φαινομένου της 
άντλησης χωρίς βαλβίδες, επικεντρώνονται στον προσδιορισμό και τη μελέτη των παραμέτρων που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη του φαινομένου και τελικά οδηγούν στη θεωρητική και 
μαθηματική θεμελίωσή του. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν αρκετά θεωρητικά-μαθηματικά 
μοντέλα, εκτός των πειραματικών διατάξεων οι οποίες αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Τα θεωρητικά-μαθηματικά μοντέλα δεν έτυχαν μεγάλης προσοχής, επειδή πιθανόν δεν 
υπήρχε τεχνολογική ανάγκη για αντλίες χωρίς βαλβίδες, οι οποίες γενικά είναι λιγότερο αποδοτικές 
από τις συμβατικές αντλίες με βαλβίδες. Αξίζει ωστόσο να γίνει αναφορά σε αυτά δείχνοντας την 
εξέλιξη του φαινομένου από θεωρητικής πλευράς. 

Οι προσεγγίσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η 
πρώτη περιλαμβάνει μοντέλα συγκεντρωμένων παραμέτρων, διατυπώνοντας μία αναλογία, για 
παράδειγμα ηλεκτρική, καθορίζοντας μακροσκοπικά την απόκριση του φυσικού φαινομένου του 
συστήματος. Η δεύτερη περιλαμβάνει υπολογιστικά μοντέλα μέσω των οποίων εφαρμόζονται οι 
φυσικοί νόμοι των ρευστών και των στερεών σε πεπερασμένα τμήματα του χώρου, καθορίζοντας σε 
μικρά υπολογιστικά βήματα την απόκριση στο χώρο και το χρόνο του φυσικού φαινομένου του 
συστήματος. Τα αποτελέσματα των υπολογιστικών μοντέλων είναι πιο λεπτομερή σε σχέση με αυτά 
των συγκεντρωμένων παραμέτρων που εκτιμούν περισσότερο το κυρίαρχο φαινόμενο που υφίσταται 
για το δεδομένο σύστημα. 

Πριν την ανάπτυξη των υπολογιστών τα μοντέλα συγκεντρωμένων παραμέτρων 
διαμορφώνονται μέσω ηλεκτρικών κυκλωμάτων που αποκρίνονται όπως το ρευστομηχανικό 
σύστημα. Το πρώτο μοντέλο αυτού του τύπου για το φαινόμενο της άντλησης χωρίς βαλβίδες 
προτείνεται από τον Mahrenholtz για να προσομοιάσει την πειραματική διάταξη του σχήματος 3-1(β), 
αποδεικνύοντας και θεωρητικά κατά μία έννοια την αντλητική ικανότητα του κλειστού κυκλώματος, 
[Mahrenholtz, (FiI), 1963]. Ακριβώς το ίδιο κάνει και ο Bredow με ένα ηλεκτρικό ανάλογο για να 
προσομοιάσει τη δική του πειραματική διάταξη (σχήμα 3-5) και να οδηγηθεί σε ικανοποιητικά 
αποτελέσματα ποιοτικής σύγκρισης με τα πειραματικά, [Bredow, 1968]. Τόσο ο Mahrenholtz, όσο και 
ο Bredow διατυπώνουν και τις κυρίαρχες ρευστομηχανικές εξισώσεις του φαινομένου σε μία 
διάσταση, τις οποίες γραμμικοποιούν για να επιτύχουν απλοποιημένες λύσεις. 

Ιδιαίτερα ο Mahrenholtz τονίζει τη σημασία της κατάρρευσης (collapsing) των τοιχωμάτων 
του εύκαμπτου αγωγού, υποθέτοντας ότι το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπισθεί ως ταλαντούμενο 
σύστημα πολλών βαθμών ελευθερίας, [Mahrenholtz, 1974]. Με αφορμή την πτώση πίεσης στη 
συστηματική κυκλοφορία, που προκαλείται από τους ιστούς και την επακόλουθη φλεβική ροή που 
δημιουργείται, ο Mahrenholtz προτείνει δύο μοντέλα πτώσης πίεσης, του Krämer και των Pestel & 
Ranft, θεωρώντας ότι ένα διακλαδιζόμενο σύστημα Poiseuille μπορεί να καλύψει το φυσιολογικό 
πεδίο πίεσης, και καταλήγει ότι για μέση παροχή αίματος 5 l/min, η πτώση πίεσης από τα αρτηρίδια 
στα φλεβίδια ανήκει στο διάστημα μεταξύ 25 και 130 Torr. Η μεγάλη αυτή διαφορά πίεσης 
επιβεβαίωσε την ιδέα ενός βοηθητικού αντλητικού μηχανισμού κατά τον οποίο ένα αρτηρίδιο 
συμπιέζει ένα γειτονικό φλεβίδιο και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες είναι δυνατόν να 
δημιουργηθεί κατευθυνόμενη ροή. Επιπλέον, περιγράφοντας ρευστομηχανικά με μαθηματικά σε μία 
διάσταση τη ροή στη πειραματική διάταξη του Bredow, συμπεραίνει ότι μόνο η μη γραμμική 
περιγραφή του συστήματος των εξισώσεων ροής μπορεί να οδηγήσει σε ικανοποιητική αντλητική 
ικανότητα, [Mahrenholtz, (Ι-Α), 1974]. 
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Δύο χρόνια μετά ο Rath καταστρώνει μονοδιάστατο ρευστομηχανικό μοντέλο του πειράματος 
Bredow και είναι ο πρώτος που καταφέρνει να το επιλύσει αριθμητικά μέσω ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, οι οποίοι έχουν εξελιχθεί ικανοποιητικά ώστε να ανταποκρίνονται στην αριθμητική 
επίλυση τέτοιων μοντέλων, [Rath, 1976]. Η μαθηματική διατύπωση του Rath περιγράφει την 
εγκάρσια διατομή του εύκαμπτου αγωγού ως συνάρτηση της εσωτερικής του πίεσης που 
αναπτύσσεται λόγω της ροής του ρευστού. Η επίλυση των εξισώσεων συνέχειας και ορμής για μη 
μόνιμη ροή, όταν συμπιέζεται και αποσυμπιέζεται ο εύκαμπτος αγωγός, γίνεται μέσω κατάλληλων 
αριθμητικών σχημάτων πεπερασμένων διαφορών. Η λύση φανερώνει, τόσο την επίδραση των 
ελαστικών τοιχωμάτων του εύκαμπτου αγωγού στη μέση χρονικά παροχή, όσο και την έντονη 
επιρροή των μη γραμμικών όρων των εξισώσεων του μοντέλου, [Rath, 1977] και [Rath & Teipel, 
1978]. 

Ο Thomann είναι ο πρώτος ερευνητής που επιλύει αριθμητικά τον κλειστό βρόχο αγωγών, 
όπως περιγράφεται από τον Liebau [σχήμα 3-2(γ)]. Επιλέγει τοροειδές σχήμα για τον κλειστό βρόχο 
των αγωγών που απαρτίζεται από έναν εύκαμπτο και έναν άκαμπτο τμήμα. Η ροή δημιουργείται μέσω 
περιοδικής συμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού κοντά στην ένωση των δύο τμημάτων. Επιλύονται οι 
μονοδιάστατες εξισώσεις με τη μέθοδο των χαρακτηριστικών για μη συνεκτική ροή ρευστού εντός 
του βρόχου. Διαπιστώνεται ότι ο χρόνος συμπίεσης, στον οποίο μικραίνει η διατομή του αγωγού, 
καθορίζει το εύρος των ταλαντώσεων του ρευστού. Εφόσον ο χρόνος αυτός είναι μικρός, η τελική 
ταχύτητα που αναπτύσσεται στο ρευστό εξαρτάται από τον χρόνο αποσυμπίεσης, [Thomann, 1978]. Η 
λύση αυτή είναι σχετικά απλή και βασίζεται σε πολλές παραδοχές, με αποτέλεσμα να μην 
λαμβάνονται σημαντικές παράμετροι που επηρεάζουν το πρόβλημα. 

Για μία εικοσαετία μετά το 1978 το φαινόμενο παύει να μελετάται και θεωρητικώς, με 
εξαίρεση μία εργασία που προτείνει ακόμη ένα μονοδιάστατο μοντέλο συγκεντρωμένων παραμέτρων 
για ροή ρευστού εντός εύκαμπτου αγωγού που υπόκειται σε εξωτερική διέγερση μικρού πλάτους, 
[Kireyeva & Regirer, 1984]. Σε αυτή την εργασία επισημαίνεται ο κυρίαρχος ρόλος που παίζουν τα 
αναπτυσσόμενα ενεργητικά και παθητικά κύματα διάδοσης της κίνησης στον εύκαμπτο αγωγό. 
Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία το ενδιαφέρον για την άντληση χωρίς βαλβίδες ανανεώθηκε, εξαιτίας 
νέων παρατηρήσεων σχετικά με την ύπαρξη μηχανισμών που εκμεταλλεύονται το φαινόμενο αυτό, 
τόσο στον ανθρώπινο οργανισμό, όσο και σε άλλους οργανισμούς. Επίσης, άρχισαν να διαφαίνονται 
και τεχνολογικές εφαρμογές του φαινομένου Liebau, [Chang, 2006] και [Chang, 2007], οπότε 
χρειάζεται να αποσαφηνιστεί περαιτέρω ποιοι παράγοντες και πως επηρεάζουν το μηχανισμό του.  
 Έτσι το 1998 επανέρχεται στο προσκήνιο το πρόβλημα της άντλησης χωρίς βαλβίδες με ένα 
γραμμικό ηλεκτρικό ανάλογο μοντέλο συγκεντρωμένων παραμέτρων, στο οποίο εισάγεται επιπλέον 
μία βαλβίδα, που είναι κρίσιμη για την αντλητική ικανότητα ανάλογα με το που τοποθετείται στο 
κλειστό κύκλωμα, [Moser et al, 1998]. Εκτός αυτού του μοντέλου κατασκευάζεται επιπλέον και 
διάταξη κλειστού κυκλώματος δύο αγωγών εύκαμπτου και άκαμπτου κατά το σχήμα 3-2(γ), η οποία 
πληρώνεται με νερό και συμπιέζεται με τα δάχτυλα σε τρία διαφορετικά σημεία του εύκαμπτου 
τμήματος, ώστε να δειχθεί η σημασία της ασυμμετρίας για τη δημιουργία ομοιοκατευθυνόμενης ροής. 
 Το 2001 γίνεται η πρώτη απόπειρα μοντελοποίησης του φαινομένου σε δύο διαστάσεις με τη 
Μέθοδο Απορρόφησης Συνόρου (Immersed Boundary Method), [Jung & Peskin, 2001]. Επιλύονται οι 
εξισώσεις Euler σε δύο διαστάσεις για ροή ρευστού σε κλειστό σύστημα εύκαμπτου και άκαμπτου 
σωλήνα, εφαρμόζοντας την παραπάνω αριθμητική μεθοδολογία, η οποία είναι όμως πρώτης τάξης 
ακριβείας, με οριακές συνθήκες περιοδικά μεταβαλλόμενες. Από τους αριθμητικούς υπολογισμούς 
προκύπτει ότι υπάρχει μη μηδενική μέση χρονικά παροχή, κρίσιμος παράγοντας για το μέγεθος και 
την κατεύθυνσή της οποίας είναι η συχνότητα της διέγερσης. 
 Σε αντίθεση με τα συμπεράσματα, τόσο του Mahrenholtz, όσο και του Rath, οι Borzì και 
Propst αποδεικνύουν ότι η μη γραμμικότητα δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση στις εξισώσεις του 
μονοδιάστατου μοντέλου προσομοίωσης του πειράματος Bredow, ώστε να εκδηλωθεί σημαντικά η 
αντλητική ικανότητα του συστήματος, [Borzì & Propst, 2003]. 
 Το 2004 παρουσιάζονται άλλα δύο μοντέλα περιγραφής του φαινομένου, ένα ηλεκτρικό 
ανάλογο και ένα μαθηματικό, [Kenner, 2004]. Τα μοντέλα επιχειρούν να προσομοιάσουν το πείραμα 
Bredow και αναδεικνύουν τη συμμετοχή τριών παραγόντων επιρροής, της αδράνειας του ρευστού, της 
αντίστασης του ρευστού είτε μέσω του ιξώδους είτε μέσω μίας βαλβίδας και της ενδοτικότητας του 
εύκαμπτου σωλήνα. Το πώς συνεργάζονται αυτοί οι τρεις παράγοντες για την απόδοση δεδομένης 
κατεύθυνσης στη ροή είναι άγνωστο. 
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 Για το κλειστό κύκλωμα αγωγών του σχήματος 3-2(γ) παρουσιάζεται μία ακόμη αριθμητική 
επίλυση του μη γραμμικού μονοδιάστατου ρευστοδυναμικού μοντέλου [Ottesen, 2003]. Όμως τα 
αποτελέσματά του δεν παρουσιάζουν κάποια συστηματικότητα και η μεταβολή της μέσης χρονικά 
παροχής με τη συχνότητα είναι χαοτική. Αυτό οφείλεται τόσο στη λανθασμένη επιλογή αριθμητικής 
μεθοδολογίας για την επίλυση του μοντέλου, αλλά κυρίως στην ελλιπή μοντελοποίηση των ιξωδών 
όρων της μονοδιάστατης εξίσωσης Navier-Stokes. Από το αντίστοιχο πείραμα που εκτελέστηκε στην 
ίδια εργασία σε κλειστό κύκλωμα αγωγών παρουσιάζονται μόνο δύο μετρήσεις της μέσης χρονικά 
παροχής με τη συχνότητα προφανώς για λόγους μεγάλης απόκλισης της προσομοίωσης του 
πειράματος από το μοντέλο. 
 Τον επόμενο χρόνο γίνεται προσπάθεια εύρεσης αναλυτικής λύσης για έναν ευθύγραμμο 
εύκαμπτο αγωγό που διεγείρεται ασύμμετρα, αλλά τα αποκρινόμενα τμήματά του εκατέρωθεν της 
διέγερσης θεωρούνται άκαμπτα. Το διεγειρόμενο εύκαμπτο τμήμα είναι σχετικά μικρό και δε 
βρίσκεται, ούτε σε κάποιο από τα άκρα, ούτε στο μέσο του σωλήνα. Γίνεται χρήση της εξίσωσης 
συνέχειας και της μονοδιάστατης εξίσωσης Euler χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιξώδεις όροι, 
[Auerbach et al, 2004]. Με κατάλληλες οριακές συνθήκες η αναλυτική λύση που προκύπτει αποδίδει 
κάποια πεπερασμένη μη μηδενική παροχή για το σύστημα, αλλά είναι πολύ μικρή σε σχέση με 
σχετικά γνωστά πειράματα μέσω άκαμπτων αγωγών, [Takagi & Saijo, 1983]και [Takagi & Takahashi, 
1985]. Προφανώς η απόκλιση οφείλεται στις περιοριστικές υποθέσεις που έχουν γίνει στο μοντέλο για 
την εξαγωγή αναλυτικής λύσης. 
 Στα πλαίσια της προσομοίωσης του πειράματος Hickerson έχει προταθεί ένα ακόμη μοντέλο, 
το οποίο δεν ανήκει, ούτε στην κατηγορία των ηλεκτρικών αναλόγων συγκεντρωμένων παραμέτρων, 
ούτε σε αυτή των υπολογιστικών που εφαρμόζουν ρευστομηχανικούς νόμους. Το μοντέλο αυτό 
προσομοιάζει ουσιαστικά τις κυματικές ιδιότητες που απορρέουν από τέτοιου είδους άντληση χωρίς 
βαλβίδες. Χρησιμοποιεί τις τυπικές διαδόσεις και ανακλάσεις των κυμάτων οι οποίες μπορεί να 
αποτελούν το μηχανισμό που αναπτύσσει διαφορά πίεσης κατά μήκος του εύκαμπτου αγωγού. Τα 
αποτελέσματά αυτού του μοντέλου διατηρούν τα περισσότερα χαρακτηριστικά του φαινομένου που 
παρουσιάζονται στο πείραμα, όμως υποεκτιμούν τα μετρούμενα μεγέθη, [Hickerson & Gharib, 2006]. 
 Όπως διαπιστώνεται όλα τα μοντέλα που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα για την προσομοίωση 
του φαινομένου είναι μονοδιάστατα με εξαίρεση ενός, που αναφέρεται σε δύο διαστάσεις, [Jung & 
Peskin, 2001] και εκτός του ότι είναι χαμηλής τάξης ακρίβειας (πρώτης), δεν είναι και ρεαλιστικό ως 
προς τη γεωμετρία και τις παραμέτρους μεταβολής σε σύγκριση με κάποιο γνωστό πείραμα. 
Παρόμοιο μοντέλο δύο διαστάσεων για την περιγραφή του φαινομένου έχει γίνει, [Μανόπουλος et al, 
2004], μόνο που το τοίχωμα του εύκαμπτου αγωγού δεν περιγράφεται από κάποιο νόμο 
ελαστικότητας, όπως στο μοντέλο Jung, αλλά είναι κινούμενο όριο με βάσει κάποιο γνωστό 
κινηματικό νόμο. Στο μοντέλο αυτό χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις Navier-Stokes σε 2 διαστάσεις 
κυλινδρικών συντεταγμένων, οι οποίες επιλύονται αριθμητικά με τη μέθοδο Διαχωρισμού 
Συναγωγικών Μητρώων (Flux Vector Splitting). Η δυσκολία της ανάπτυξης μοντέλων σε δύο ή 
ακόμη και τρεις διαστάσεις έγκειται κυρίως στη συρρίκνωση που πρέπει να υποστεί το υπολογιστικό 
πλέγμα στο σημείο της διέγερσης και στα σημεία τα οποία μπορεί ο αγωγός να καταρρεύσει 
(collapsing). 

Τα έως τώρα μονοδιάστατα μοντέλα που έχουν προταθεί, είτε είναι επίσης μη ρεαλιστικά, είτε 
απλώς περιγράφουν κάποια κυρίαρχα χαρακτηριστικά του φαινομένου, χωρίς να καταφέρνουν να 
εκτιμούν σωστά τα μετρούμενα μεγέθη από τα πειράματα. Αυτό συμβαίνει αφενός λόγω της 
περιορισμένης ανάπτυξης του εκάστοτε μοντέλου σε μία διάσταση και αφετέρου κυρίως λόγω των 
περιοριστικών παραδοχών που γίνονται για να καταστούν επιλύσιμες αριθμητικά οι εξισώσεις του 
εκάστοτε μοντέλου. Τα κύρια μεγέθη που αποτελούν συνήθως τη λύση των εξισώσεων των μοντέλων 
με αγωγούς είναι οι κατανομές στο χώρο και το χρόνο της πίεσης και της παροχής. Όταν ο λόγος της 
εγκάρσιας διάστασης του εκάστοτε αγωγού (ακτίνα ή διάμετρος) προς το συνολικό μήκος του είναι 
κάτω του 10%, τότε η ανάπτυξη ενός μοντέλου εύκαμπτου αγωγού σε δύο και τρεις διαστάσεις δεν 
προσφέρει σημαντικά στην επίτευξη πιο ρεαλιστικής λύσης. Δηλαδή, όταν τα μοντέλα απαρτίζονται 
από μακρόστενους αγωγούς, τότε τα αξονικά μεγέθη ταχύτητας και πίεσης είναι κυρίαρχα στη ροή και 
η μονοδιάστατη θεώρηση είναι αρκετή για την περιγραφή του φαινομένου. Συνεπώς, η ελλιπής 
εκτίμηση των μεγεθών του φαινομένου της άντλησης χωρίς βαλβίδες με τα μέχρι τώρα μοντέλα 
γίνεται κυρίως λόγω θεωρήσεων και παραδοχών για την απλοποίηση των εξισώσεων επίλυσης. 
 Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να αναδείξει τα αποτελέσματα του βελτιωμένου 
μονοδιάστατου μοντέλου που αναπτύχθηκε στο 2ο κεφάλαιο όταν εφαρμοστεί για να προσομοιάζει 
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διατάξεις όπως αυτές του σχήματος 3-2(α) και (γ). Υπενθυμίζεται ότι έχουν μοντελοποιηθεί οι 
ρευστομηχανικές εξισώσεις του μοντέλου με την εισαγωγή του όρου μοντελοποίησης των 
φαινομένων τύρβης και αποκόλλησης της ροής που λαμβάνουν χώρα στη θέση διέγερσης, στην οποία 
συρρικνώνεται έντονα ο εύκαμπτος αγωγός (παράγραφος 2.5.2). Σε σχέση με τα έως τώρα υπάρχοντα 
μοντέλα, η επιπλέον παρουσία αυτού του όρου στο παρόν μοντέλο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 
πιο ρεαλιστική περιγραφή του φαινομένου. Κατά αυτόν τον τρόπο περιγράφεται για πρώτη φορά με 
μαθηματικά η έννοια της χρονικά μεταβαλλόμενης τοπικής απώλειας ως ιδιότητα της ίδιας της 
διέγερσης του εύκαμπτου αγωγού, η οποία παίζει κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη ασυμμετριών στη 
ροή του ρευστού, όπως ποιοτικά έχει σημειωθεί στη βιβλιογραφία ως τώρα, [Kenner et al, 2000] και 
[Kenner, 2004]. 

Λόγω της συγκεκριμένης προσομοίωσης το προτεινόμενο μοντέλο είναι ικανό να 
αντιμετωπίζει υψηλά πλάτη διέγερσης, η εφαρμογή των οποίων είναι απαραίτητη, διότι σε αυτά τα 
πλάτη το φαινόμενο της άντλησης χωρίς βαλβίδες είναι έντονο, όπως αναδείχθηκε στο προηγούμενο 
κεφάλαιο από την εκτέλεση του πειράματος. Εάν η προσομοίωση λάβει χώρα με τα ήδη υπάρχοντα 
μοντέλα για μεγάλα πλάτη διέγερσης η λύσεις είναι μη περιοδικές με χαρακτηριστικά ιδιομορφιών 
που δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα με βάση το πείραμα. Συνεπώς, είναι η πρώτη φορά που 
παρουσιάζονται αποτελέσματα με διεγέρσεις τόσο μεγάλου πλάτους για ευρύ φάσμα συχνοτήτων. 
 
 
4.2 Θεωρητικό-μαθηματικό μοντέλο 
 
 Το θεωρητικό υδραυλικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή του φαινομένου της 
άντλησης χωρίς βαλβίδες απαρτίζεται από δύο ελαστικούς αγωγούς διαφορετικών μέτρων 
ελαστικότητας, έναν εύκαμπτο και έναν άκαμπτο, οι οποίοι σχηματίζουν κλειστό κύκλωμα (σχήμα 4-
1). Οι αγωγοί είναι πληρωμένοι με ασυμπίεστο ρευστό και περιοδική δύναμη δρα στον εύκαμπτο 
αγωγό προκαλώντας την συμπίεση και αποσυμπίεσή του. 
 

 
Σχήμα 4-1. Σχηματική αναπαράσταση μοντέλου υδραυλικού κυκλώματος με την περιοχή διέγερσης για την 
περιγραφή του φαινομένου της άντλησης χωρίς βαλβίδες, [Manopoulos et al, 2006]. 
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Η μαθηματική μοντελοποίηση βασίζεται στις εξισώσεις διατήρησης της μάζας και της ορμής, όπως 
περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 2, υποθέτοντας αξονοσυμμετρική ροή ρευστού σταθερής πυκνότητας, 
θερμοκρασίας και ιξώδους. Ειδικότερα οι δυνάμεις λόγω καμπύλωσης του κυκλώματος έχουν 
αμεληθεί, οπότε τα δύο τμήματα του κυκλώματος (εύκαμπτο και άκαμπτο) περιγράφονται ως 
ευθύγραμμοι αγωγοί κυκλικής εγκάρσιας διατομής. Το ένα τμήμα του κυκλώματος είναι σχεδόν 
άκαμπτο και το άλλο εύκαμπτο. Οι δυνάμεις βαρύτητας έχουν αμεληθεί, αφού κάθε σημείο του 
κυκλώματος υποτίθεται ότι βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Τόσο ο εύκαμπτος, όσο και ο 
άκαμπτος αγωγός δεν υφίστανται αξονική παραμόρφωση κατά τον διαμήκη άξονά τους. 
 Η μονοδιάστατη προσέγγιση που γίνεται για το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται, τόσο στην 
ολοκλήρωση των εξισώσεων συνέχειας και ορμής επί της εγκάρσιας διατομής των αγωγών του 
κυκλώματος, όσο και στη θεώρηση επίπεδης εντατικής κατάστασης λεπτότοιχου κυλινδρικού αγωγού. 
Δηλαδή, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2 ισχύουν οι σχέσεις: 
 

A (Au) 0
t x

∂ ∂
+ =

∂ ∂
         (2-19) 

 
2

c t
u v

min min

L KA u u 1 p u AC 1 u 8 C 1 u u
A 4L t x x A 2L A

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂
+ − + + + πν + − =⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ρ ∂⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

0   (2-44) 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
+=

A
A

1
)m1(R

Espp 0
2

0
e        (2-49) 

 
Έτσι διαμορφώνεται ένα υπερβολικό σύστημα τριών εξισώσεων με τρεις αγνώστους, δηλαδή 

της μέσης στη διατομή ταχύτητας του ρευστού u=u(x,t), της μέσης στη διατομή πίεσης του ρευστού 
p=p(x,t) και της εγκάρσια διατομής του εύκαμπτου αγωγού A=A(x,t). Επιλύοντας το σύστημα αυτό 
προκύπτουν οι τρεις ανωτέρω άγνωστες συναρτήσεις για διάφορες περιπτώσεις αρχικών και οριακών 
συνθηκών. 
 
 
4.2.1 Αρχικές και Οριακές Συνθήκες 
 
 Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω δεν αναφέρονται στην προσομοίωση του 
πειράματος του κεφαλαίου 3, αλλά στη θεωρητική περιγραφή του φαινομένου της άντλησης χωρίς 
βαλβίδες. Αυτό συμβαίνει καθότι έχει προηγηθεί η ανάπτυξη του θεωρητικού μοντέλου και η 
αριθμητική του επίλυση και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το πείραμα. Πάντως, γίνεται στο τέλος 
του παρόντος κεφαλαίου περαιτέρω παρουσίαση αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου θεωρητικού–
μαθηματικού μοντέλου, που αφορούν τη προσομοίωση του πειράματος του κεφαλαίου 3 και έχουν 
προκύψει με κατάλληλα δεδομένα εισόδου από το πείραμα. 

Επιλέγεται αρχικά, η εσωτερική και εξωτερική πίεση στο κλειστό κύκλωμα να είναι όση του 
περιβάλλοντος p0. Δηλαδή, p(x,0) = pe(x,0) = p0 = σταθ. Επίσης, για t=0 δεν υφίσταται καμία 
παραμόρφωση σε οποιοδήποτε σημείο του κυκλώματος και η ταχύτητα του ρευστού είναι μηδενική. 
Δηλαδή, A(x,0)=A0=A1=const και u(x,0) = 0. Όταν η διέγερση λαμβάνει χώρα η εξωτερική πίεση 
είναι pe=p0 εκτός της περιοχής διέγερσης, στην οποία δίνεται από τη σχέση: 
 

2 E c
e 0 b 0

c

2x 2x Lp p (x, t) p p p sin sin t
2L 2α

⎛ ⎞− + 2 ω⎛= = + π⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠⎝ ⎠

⎞
⎟     (4-1) 

 
όπου το xE ορίζει το κέντρο της περιοχής διέγερσης (θέση διέγερσης), το Lc καθορίζει το μήκος της 
διέγερσης και ω είναι η κυκλική συχνότητα διέγερσης (ω=2πf). 
 Είναι σημαντικό να τονισθεί σε αυτό το σημείο ότι συγκεκριμένη τιμή του παράγοντα pb του 
πλάτους της εξωτερικής πίεσης διέγερσης, δεν προκαλεί μία μόνο σταθερή τιμή του πλάτους 
διέγερσης Ab όταν η συχνότητα διέγερσης f μεταβάλλεται. Υπάρχει διακύμανση του πλάτους 

 151



ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΡΟΧΟ ΑΓΩΓΩΝ 
ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 
διέγερσης Ab, καθώς η συχνότητα αυξάνει λόγω της μεταβολής της εσωτερικής πίεσης του ρευστού 
και συνεπώς της διατοιχωματικής πίεσης. Ενδιαφέρει όμως η διατήρηση του πλάτους διέγερσης Ab σε 
σταθερό επίπεδο καθώς η συχνότητα f αυξάνει, ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα και να 
μπορούν οι καμπύλες μεταβολής των μεγεθών με τη συχνότητα να αναφέρονται στο ίδιο πλάτος 
διέγερσης Ab. Για αυτό το λόγο ο παράγοντας pb καθορίζεται μέσω επαναληπτικής διαδικασίας για 
δεδομένη συχνότητα διέγερσης f και δεδομένο πλάτος διέγερσης Αb. Η επαναληπτική διαδικασία 
σταματά όταν το πλάτος διέγερσης Αb λαμβάνει την προεπιλεγμένη τιμή με σφάλμα ±5x10-4. Η 
τυπική μεταβολή της εφαρμοζόμενης εξωτερικής πίεσης pe στην περιοχή της διέγερσης απεικονίζεται 
στο σχήμα 4-2 για 9 ισαπέχουσες χρονικές στιγμές μέσα σε μία περίοδο με βάση την εξίσωση (4-1). 
Αυτή η εξίσωση έχει επιλεγεί με τρόπο ώστε η εφαρμοζόμενη εξωτερική πίεση στη διέγερση να είναι 
περιοδική και πάντα μεγαλύτερη ή ίση από την πίεση περιβάλλοντος (pα≥p0). Η μεταβολή στο χώρο 
είναι κατά τέτοιον τρόπο ώστε στα άκρα της διέγερσης να ισχύει η συνέχεια για τη συνάρτηση 
pe=pα(x,t). Δηλαδή: pα(xΕ-Lc/2,t)= pα(xΕ+Lc/2,t)= p0. 
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Σχήμα 4-2. Χωρικές μεταβολές για 9 ισαπέχουσες 
χρονικές στιγμές σε μία περίοδο της 
διατοιχωματικής πίεσης στην περιοχή της 
διέγερσης όταν η εσωτερική πίεση διατηρείται 
σταθερή ίση με p0, [Manopoulos et al, 2006]. 

 
 Η χρήση μεταβαλλόμενης εξωτερικής πίεσης pα(x,t) στη θέση της διέγερσης είναι ένας 
έμμεσος τρόπος επιβολής της οριακής συνθήκης της διέγερσης του εύκαμπτου αγωγού χωρίς να 
γίνεται παρεμβολή στην προς επίλυση συνάρτηση Α(x,t). Η συνάρτηση της εγκάρσιας διατομής σε 
αυτό το σημείο διαμορφώνεται μέσω του υπολογιστικού πλέγματος όπως οι ρευστομηχανικές 
εξισώσεις καθορίζουν. Συνεπώς, τυχούσες έντονες μεταβολές της εσωτερικής πίεσης του ρευστού 
p(x,t) επιτρέπονται να ρυθμίζουν μαζί με την επιβολή της εξωτερικής πίεσης pα(x,t), τη γεωμετρία του 
εύκαμπτου αγωγού A(x,t) στο σημείο της διέγερσης, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην 
πραγματικότητα. 
 Τέλος, επειδή η αρχή (x=0) και το τέλος (x=L) του κυκλώματος ταυτίζονται εφαρμόζονται 
περιοδικές οριακές συνθήκες για τα υπολογιζόμενα μεγέθη. Δηλαδή: A(0,t) = A(L,t), p(0,t) = p(L,t) 
και u(0,t) = u(L,t). 
 
 
4.2.2 Αδιαστατοποίηση εξισώσεων 
 
 Για την απλοποίηση του παραπάνω συστήματος ως προς τις παραμέτρους γίνεται 
αδιαστατοποίηση των εξισώσεών του, ορίζοντας τα παρακάτω αδιάστατα μεγέθη και αριθμούς: 
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όπου ο δείκτης (0) αντιστοιχεί στα μεγέθη που αναφέρονται στον εύκαμπτο αγωγό και ο δείκτης (1) 
αντιστοιχεί σε αυτά που αναφέρονται στον άκαμπτο. Επίσης, c0 ή c1 είναι η ταχύτητα διάδοσης του 
κύματος στα τοιχώματα του εκάστοτε αγωγού αντίστοιχα, L είναι το συνολικό μήκος του κλειστού 
κυκλώματος, Α0=π  είναι η αρχική διατομή του εύκαμπτου αγωγού πριν υποστεί οποιαδήποτε 
συμπίεση και ρ, ν η πυκνότητα και το κινηματικό ιξώδες του ρευστού. Οι αδιάστατοι αριθμοί Re, Str 
και Μ ονομάζονται Reynolds, Strouhal και Mach αντίστοιχα. Αυτό που διαφοροποιείται είναι η 
εισαγωγή της χαρακτηριστικής ταχύτητας του κύματος c0, αντί κάποιας χαρακτηριστικής ταχύτητας 
του ρευστού. 

2
0R

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αδιάστατες παράμετρες οι παραπάνω εξισώσεις του 
μοντέλου αδιαστατοποιούνται ως εξής: 
 

A (A u ) 0
t x

∗ ∗ ∗

∗ ∗

∂ ∂
+

∂ ∂
=          (4-2) 

 
22

c v t
u

min min

L 8C KA u (u ) u AC 1 p 1 u u
4 2 Re 2A t x A A

∗∗ ∗ ∗ ∗ ∗
∗ ∗

∗ ∗ ∗ ∗ ∗

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞∂ ∂
+ − + + + + − =⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟

δ∂ ∂⎢ ⎥ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
 0∗ (4-3) 

 

( )

( )

e 0

1
e 02

1p 2 1 , 0 x L
A

p
A2p 1 , L x

M A

∗ ∗

∗
∗

∗
∗ ∗

∗

⎧ ⎛ ⎞
+ − ≤ ≤⎪ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎪= ⎨ ⎛ ⎞⎪ ⎜ ⎟+ − ≤ ≤⎪ ⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩

1

∗

∗

       (4-4) 

 

( )

( ) ( )

2 2E c
0 b 0 E c E c

ce

0 E c

2x 2x L Str

E c

p p p sin sin t , x L 2 x x L 2
22Lp

p , 0 x x L 2 x

∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

∗∗

∗ ∗ ∗ ∗

⎧ ⎛ ⎞− + ⎛ ⎞+ π − ≤ ≤ +⎪ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠= ⎝ ⎠⎨
⎪ L 2 x 1∗ ∗ ∗≤ ≤ − η + ≤ ≤⎪⎩

 (4-5) 

 
Χρησιμοποιώντας ως είσοδο (διέγερση) στο σύστημα την εξωτερική πίεση , η οποία 

δίνεται μέσω της εξίσωσης (4-5), το σύστημα των δύο πρώτων εξισώσεων (4-2) και (4-3) επιλύεται 
αριθμητικά ως προς τις άγνωστες συναρτήσεις u* και A*, αντικαθιστώντας την εσωτερική πίεση p* 
από τη σχέση της με την εγκάρσια διατομή του αγωγού A* [σχέση (4-4)]. 

ep∗

 Παρατηρώντας τις αδιάστατες εξισώσεις (4-2) έως (4-5) γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για 
μοντέλο πολλών παραμέτρων επιρροής. Ωστόσο, μπορεί να ενδιαφέρει η παρατήρηση της 
συμπεριφοράς του μοντέλου επιδρώντας μόνο σε συγκεκριμένες παραμέτρους. Δηλαδή, αν για 
παράδειγμα διατηρηθεί το ίδιο ρευστό, η ίδια γεωμετρία του κυκλώματος και τα ίδια χαρακτηριστικά 
του τοιχώματος του άκαμπτου αγωγού, επικεντρώνοντας τη μελέτη μόνο στη μεταβολή των μεγεθών 
της συχνότητας, του πλάτους, θέσης και μήκους διέγερσης, καθώς και στα χαρακτηριστικά του υλικού 
του εύκαμπτου αγωγού, τότε πρέπει οι αδιάστατοι αριθμοί Strouhal, Womersley και Mach να 
συμμεταβάλλονται ως εξής: 
 

2

2
0 0

L WStr
Mc R

ν
=           (4-6) 

 
 Αυτή η συμμεταβολή μεταξύ των τριών αδιάστατων αριθμών καθορίζει την χωρική επιφάνεια 
του σχήματος 4-3, η οποία είναι ο γεωμετρικός τόπος των τιμών των τριών αυτών αδιάστατων 
αριθμών. Αν πρέπει να μελετηθεί η μεταβολή των παραμέτρων για παράδειγμα στο μοτίβο που 
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αναφέρθηκε προηγουμένως, τότε μεταβάλλοντας τον ένα αδιάστατο αριθμό πρέπει να μεταβληθούν 
αντίστοιχα και οι άλλοι, ώστε να ικανοποιείται η σχέση 4-6 και οι τιμές να μην ξεφεύγουν του 
γεωμετρικού τόπου που έχει καθορισθεί, όπως αυτός του σχήματος 4-3. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4-3. Παράδειγμα συμμεταβολής μεταξύ των 
αδιάστατων αριθμών Strouhal και Womersley για σταθερή 
γεωμετρία L=2m, R0=R1=0.004m, s1=0.001m, ίδιο ρευστό 
(νερό) με σταθερή την πυκνότητα ρ=998.2 Kg/m3 και το 
κινηματικό ιξώδες ν=1.0038x10-6 m2/s και ίδιο υλικό (hard 
rubber) άκαμπτου αγωγού με λόγο Poisson v1=0.39 και 
μέτρο ελαστικότητας Ε1=108 Pa. 

 
 
4.2.3 Αριθμητικά δεδομένα και χαρακτηριστικές παράμετροι 
 

Παρόλο που το σύστημα των εξισώσεων επιλύεται στην αδιάστατή του μορφή τα διαστατά 
αριθμητικά δεδομένα εισόδου πρέπει να είναι ρεαλιστικά, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ακραίες 
περιπτώσεις με ιδιομορφίες και απειρισμούς των λύσεων. Επομένως, για το υλικό του εύκαμπτου 
αγωγού θεωρείται ότι έχει όμοιες ιδιότητες με ελαστικό σιλικόνης (silicone rubber), το οποίο έχει 
λόγο Poisson v0=0.49, [O’ Hara, 1983] και μέτρο ελαστικότητας (Young) E0=3.5x106 Pa, 
λαμβάνοντας υπόψη την καταπόνηση της σιλικόνης σε δυναμικά φορτία λόγω διέγερσης, [Flaud et al, 
1975]. Το υλικό του άκαμπτου αγωγού θεωρείται σκληρό ελαστικό (hard rubber) με μέτρο 
ελαστικότητας μεγαλύτερο κατά δύο τάξεις μεγέθους σε σχέση με αυτό του εύκαμπτου (Ε1=108 Pa) 
και λόγο Poisson μικρότερο (v1=0.39), ενώ το ρευστό υποτίθεται ότι είναι νερό 20 οC. Tα αριθμητικά 
δεδομένα δίνονται στον πίνακα 4-1. 
 
Φυσικές σταθερές και γεωμετρικές παράμετροι Σύμβολο Τιμή-Μονάδες 
Κινηματικό ιξώδες νερού ν 1.0038 x 10-6 m2/sec 
Πυκνότητα νερού ρ 998.2 Kg/m3 

Μήκος εύκαμπτου αγωγού L0 0.75, 1, 1.25, 1.5 m 
Μήκος άκαμπτου αγωγού L1 1 m 
Συνολικό μήκος κλειστού κυκλώματος L 1.75, 2, 2.25, 2.5 m 

Απόσταση κέντρου εφαρμογής της διέγερσης (θέση διέγερσης) xE 
0.125, 0.25, 0.375, 

0.5, 0.75 m 
Μήκος διέγερσης Lc 0.1, 0.15, 0.2 m 
Απαραμόρφωτη εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου αγωγού D0 0.008 m 
Απαραμόρφωτη εσωτερική διάμετρος άκαμπτου αγωγού D1 0.008 m 
Πάχος τοιχώματος εύκαμπτου αγωγού s0 0.001 m 
Πάχος τοιχώματος άκαμπτου αγωγού s1 0.001 m 
Μέτρο ελαστικότητας εύκαμπτου αγωγού E0 3.5 x 106 Pa 
Μέτρο ελαστικότητας άκαμπτου αγωγού Ε1 108 Pa 
Λόγος Poisson εύκαμπτου αγωγού v0 0.49 
Λόγος Poisson άκαμπτου αγωγού v1 0.39 
Εξωτερική πίεση αναφοράς (ατμοσφαιρική περιβάλλοντος) p0 101325 Pa 
Συντελεστής του πλάτους της εξωτερικής πίεσης διέγερσης pb 0.4025 ÷ 82.1 
Σχετικό πλάτος συμπίεσης Ab 0.1 ÷ 0.985 
Κυκλική συχνότητα διέγερσης ω 3.5 ÷ 120 rad/sec 
 
Πίνακας 4-1. Αριθμητικά δεδομένα εισόδου θεωρητικού-μαθηματικού μοντέλου. 
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Με βάση τα αριθμητικά δεδομένα του πίνακα 4-1 προκύπτουν τα παραγόμενα 
χαρακτηριστικά μεγέθη του πίνακα 4-2, χρησιμοποιώντας τις σχέσεις προσδιορισμού του καθενός, οι 
οποίες έχουν αναπτυχθεί, τόσο στο κεφάλαιο 2, όσο και στο παρόν κεφάλαιο κατά την 
αδιαστατοποίηση.  
 
Χαρακτηριστικές παράμετροι του μοντέλου Σύμβολο Τιμή-Μονάδες 
Απαραμόρφωτη εσωτερική διατομή εύκαμπτου αγωγού Α0 5.0265 x 10-5 m2 
Απαραμόρφωτη εσωτερική διατομή άκαμπτου αγωγού Α1 5.0265 x 10-5 m2 
Ταχύτητα διάδοσης κύματος πίεσης εύκαμπτου αγωγού κατά 
Moens-Korteweg c0 24.016 m/sec 

Ταχύτητα διάδοσης κύματος πίεσης άκαμπτου αγωγού κατά 
Moens-Korteweg c1 121.527 m/sec 

Αδιάστατος αριθμός «Mach» (παράμετρος συσχετισμού των 
ταχυτήτων διάδοσης του κύματος πίεσης στα δύο τμήματα του 
κλειστού κυκλώματος αγωγών 

M 0.198 

Αδιάστατη εξωτερική πίεση αναφοράς 0p∗  0.176 
Αδιάστατος αριθμός «Strouhal» Str 0.042 ÷ 9.993 
Αδιάστατος αριθμός Womersley W 2.823 ÷ 43.735 
Αδιάστατος αριθμός «Reynolds» Re 95700 
Λόγος της εγκάρσιας διάστασης (ακτίνα) του εύκαμπτου 
αγωγού προς την οριζόντια (συνολικό μήκος) του κλειστού 
κυκλώματος 

δ 0.0023, 0.002, 
0.0018, 0.0016 

Συντελεστής αδρανειακού όρου στη θεώρηση της διατμητικής 
τάσης του ρευστού στο τοίχωμα Cu 1.032 ÷ 1.318 

Συντελεστής ιξώδη όρου στη θεώρηση της διατμητικής τάσης 
του ρευστού στο τοίχωμα Cv 1.056 ÷ 8.108 

Συντελεστής όρου τύρβης και αποκόλλησης στη θεώρηση της 
διατμητικής τάσης του ρευστού στο τοίχωμα Kt 1.178 ÷ 2.490 

Αδιάστατο μήκος εύκαμπτου αγωγού 0L∗
 0.43, 0.5, 0.56, 0.6 

Αδιάστατο μήκος άκαμπτου αγωγού 1L∗  0.57, 0.5, 0.44, 0.4 
Συνολικό αδιάστατο μήκος κλειστού κυκλώματος L* 1 
Αδιάστατη απόσταση κέντρου εφαρμογής της διέγερσης (θέση 
διέγερσης) Ex∗

 
0.0625, 0.125, 0.1875, 

0.25, 0.375 
Αδιάστατο μήκος διέγερσης cL∗

 0.05, 0.075, 0.1 
 
Πίνακας 4-2. Παραγόμενα χαρακτηριστικά μεγέθη του θεωρητικού-μαθηματικού μοντέλου. 
 
 
4.3 Αριθμητική επίλυση των εξισώσεων 
 
 Για την επίλυση του ανωτέρω μη γραμμικού υπερβολικού συστήματος εξισώσεων (4-2) έως 
(4-5) χρησιμοποιούνται για λόγους επαλήθευσης τρεις γνωστές αριθμητικές μεθοδολογίες, οι οποίες 
μέσω της διακριτοποίησης των χωρικών παραγώγων των μερικών διαφορικών εξισώσεων 
ολοκληρώνουν ως προς το χρόνο τα ζητούμενα μεγέθη. Το πρώτο είναι το σχήμα MacCormack δύο 
βημάτων πρόβλεψης-διόρθωσης (predictor-corrector), [Μπεργελές, 2006]. Πρόκειται για ρητό 
(explicit) σχήμα δευτέρας τάξης ακρίβειας στο χώρο και στο χρόνο. Κατά το πρώτο βήμα εκτιμούνται 
οι τιμές των αγνώστων συναρτήσεων τη χρονική στιγμή (n+1) στη θέση i, ενώ στο δεύτερο 
διορθώνονται για την ίδια χρονική στιγμή. Το πρώτο βήμα της πρόβλεψης συνίσταται από μία πρόσω 
διαφόριση, ενώ το δεύτερο της διόρθωσης από μία πίσω, ώστε το όλο συνδυασμένο σχήμα να είναι 
ευσταθές, [MacCormack, 1969]. Κατά αυτό το σχήμα η διακριτοποίηση για τις εξισώσεις του 
συστήματος αναπτύσσεται στο παράρτημα Δ. 
 Μία άλλη αριθμητική μέθοδος, η οποία αντεπεξέρχεται στην επίλυση τέτοιων μη γραμμικών 
συστημάτων, είναι το διβηματικό ρητό (explicit) σχήμα των Lax-Wendroff, σύμφωνα με το οποίο 
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εισάγεται ένα ενδιάμεσο βήμα ως λύση των μεγεθών τη χρονική στιγμή (n+½)Δt, ακολουθούμενο από 
ένα δεύτερο βήμα που επιφέρει τη λύση στο τελικό χρονικό βήμα (n+1), [Μπεργελές, 2006]. Το 
πρώτο βήμα εφαρμόζεται για το σημείο του μέσου (i+½) μεταξύ της προηγούμενης χρονικής στιγμής 
nΔt και της (n+½)Δt, ενώ το δεύτερο βήμα εφαρμόζεται στη (n+½)Δt. Αυτό το δεύτερο βήμα είναι 
δεύτερης τάξης ακριβείας στα σημεία (i, n+½), ενώ το πρώτο βήμα είναι πρώτης τάξης ακρίβειας στα 
σημεία (i+½,n+½) για σταθερό αριθμό Courant. Συνολικά, ολόκληρο το διβηματικό σχήμα είναι 
δεύτερης τάξης ακρίβειας στο χώρο και στο χρόνο στα σημεία (i, n+1), [Hirsch, 1988]. Σύμφωνα με 
αυτό το σχήμα η διακριτοποίηση των εξισώσεων του συστήματος αναπτύσσεται στο παράρτημα Δ 
επίσης. 
 Είναι προφανές ότι με το αριθμητικό σχήμα MacCormack δε χρειάζεται ο υπολογισμός των 
αγνώστων μεγεθών στα ενδιάμεσα σημεία (i+½) και (i-½) του πλέγματος. Εξαιτίας αυτού του 
χαρακτηριστικού η μέθοδος MacCormack είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη όταν επιλύονται μη γραμμικές 
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις όπως συμβαίνει εδώ. Οι μέθοδοι MacCormack, και Lax-Wendroff 
είναι ισοδύναμες για γραμμικά προβλήματα, όμως για μη γραμμικά οδηγούν σε διαφορετικά 
αποτελέσματα. Οι λύσεις που λαμβάνονται για το ίδιο πρόβλημα και τον ίδιο αριθμό Courant είναι 
ελαφρώς διαφορετικές για κάθε μέθοδο. Αυτό οφείλεται στην εναλλαγή των διαφορίσεων πρόσω και 
πίσω, που συμβαίνει για το σχήμα MacCormack στον predictor και τον corrector αντίστοιχα, σε 
συνδυασμό με τον μη γραμμικό χαρακτήρα της προς επίλυση Μερικής Διαφορικής Εξίσωσης, 
[Anderson et al, 1984]. Επομένως, η μέθοδος MacCormack είναι πιο κατάλληλη για την επίλυση μη 
γραμμικών προβλημάτων, καθώς επίσης και κινούμενων ασυνεχειών, [Hirsch, 1988]. Πράγματι, όπως 
αναδεικνύεται παρακάτω, το σχήμα Lax-Wendroff παρουσιάζει σημαντικά σφάλματα διασποράς, 
ιδιαίτερα στα σημεία απότομης αλλαγής της ελαστικότητας μεταξύ του εύκαμπτου και άκαμπτου 
σωλήνα, καθώς επίσης και στα σημεία έντονων παραμορφώσεων του εύκαμπτου σωλήνα που 
συμβαίνουν εκατέρωθεν της διέγερσής του. 
 Η ελαφρά ασυμφωνία των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των δύο παραπάνω 
αριθμητικών μεθοδολογιών δίνουν την αφορμή για την απαραίτητη εφαρμογή ενός αριθμητικού 
σχήματος ανώτερης τάξης με μεγαλύτερη ακρίβεια. Συνεπώς, για το συγκεκριμένο κυματικό 
πρόβλημα που αντιμετωπίζεται εδώ επιλέγεται κατάλληλο αριθμητικό σχήμα πεπερασμένων 
διαφορών ανώτερης τάξης δανεισμένο από την εφαρμοσμένη αεροακουστική. Τέτοια σχήματα είναι 
περισσότερο ισοτροπικά και παρουσιάζουν μικρότερα σφάλματα διάχυσης και διασποράς, 
συγκρινόμενα με άλλα μικρότερης τάξης. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται το αριθμητικό σχήμα 
Διατήρησης της Σχέσης Διασποράς (Dispersion Relation Preserving-DRP), σύμφωνα με το οποίο τα 
χαρακτηριστικά διάδοσης του κύματος καθορίζονται πλήρως από τις σχέσεις διασποράς του, [Tam & 
Webb, 1993]. Το σχήμα αυτό εγγυάται για μεγάλα μήκη κύματος (λ>6Δx) ότι τα προκύπτοντα κύματα 
της αριθμητικής λύσης έχουν σχεδόν ταυτόσημες ιδιότητες διάδοσης με τα αντίστοιχα κύματα της 
Μερικής Διαφορικής Εξίσωσης. Αυτό συμβαίνει καθότι ο αλγόριθμος του αριθμητικού σχήματος 
πεπερασμένων διαφορών έχει τυπικά όμοιες σχέσεις διασποράς με αυτές της Μερικής Διαφορικής 
Εξίσωσης, [Tam, 1996]. 
 Παρόλο που στη βιβλιογραφία η μέθοδος DRP έχει αναπτυχθεί για ακουστικούς παλμούς, 
στην ουσία έχει πιο γενικό χαρακτήρα εφαρμογής. Πράγματι, το βέλτιστο σχήμα της χωρικής 
διακριτοποίησης για την DRP μέθοδο αναπτύσσεται με κατάλληλο τρόπο, ώστε ο μετασχηματισμός 
Fourier του σχήματος πεπερασμένων διαφορών να αποτελεί πολύ καλή προσέγγιση της ίδιας της 
μερικής παραγώγου στο χώρο για καθορισμένο εύρος κυματαριθμών ενδιαφέροντος. Αυτή η χωρική 
προσέγγιση του κυματαριθμού επιτελείται μέσω ελαχιστοποίησης του σφάλματος ολοκλήρωσης, ενώ 
η όλη διαδικασία συνδυάζεται με την κλασική προσέγγιση της πεπερασμένης διαφοράς μέσω 
αποκοπτόμενης σειράς Taylor, ώστε να επιτυγχάνεται η προκαθορισμένη τάξη ακρίβειας, [Tam, 
1996]. Η ανάπτυξη αυτού του είδους των σχημάτων έχει γενικό μαθηματικό χαρακτήρα και είναι 
κατάλληλο για χωρικές αριθμητικές προσεγγίσεις κυματικού χαρακτήρα, χωρίς να περιορίζεται σε 
ειδικού τύπου εφαρμογές όπως ακουστικής, αιμοδυναμικής, ηλεκτρομαγνητισμού κλπ. 

Επειδή η απόδοση του φαινομένου της άντλησης χωρίς βαλβίδες απαιτεί υψηλές συχνότητες 
και υψηλά πλάτη, ενώ υφίστανται και οι έντονες ασυνέχειες στα σημεία ένωσης του εύκαμπτου με τον 
άκαμπτο αγωγό, αλλοιώνονται οι λύσεις με την εισαγωγή παρασιτικών κυμάτων και διασποράς 
(parasite and dispersive waves), [Tam, 1996]. Πρόκειται για ψευδείς ταλαντώσεις (spurious 
oscillations), με αριθμητική αιτιολογία που γεννώνται γύρω από σημεία ασυνέχειας, όπως για το 
συγκεκριμένο πρόβλημα είναι τα μεγάλα πλάτη διέγερσης και η αλλαγή της ενδοτικότητας μεταξύ 
εύκαμπτου και άκαμπτου αγωγού. Οι ταλαντώσεις αυτές διαδίδονται σε όλο το πεδίο των λύσεων, 
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έχοντας μορφή θορύβου με πολύ μικρότερη περίοδο από την περιοδική λύση του ίδιου του 
προβλήματος, ιδιαίτερα στις υψίσυχνες διεγέρσεις, [Tam et al, 1993].  

Είναι απαραίτητο σε αυτές τις περιπτώσεις να εξαλείφονται με κάποιο τρόπο τα μικρού 
μήκους ανεπιθύμητα κύματα τη στιγμή που μόλις γεννώνται πριν προλάβουν να αλλοιώσουν τη λύση. 
Ο τρόπος αντιμετώπισης αυτής της διαστρέβλωσης της λύσης από την αριθμητική μεθοδολογία 
γίνεται με την προσθήκη, στους ιξώδεις όρους της εξίσωσης ορμής πεπερασμένων διαφορών, ενός 
ακόμη όρου με τεχνητή συνεκτικότητα. Το βάρος αυτού του όρου σε καθένα από τα σημεία του 
stencil (προτύπου διαμέρισης) των αριθμητικών κόμβων του πλέγματος είναι τέτοιο, ώστε να 
αποσβήνονται επιλεκτικά τα μικρού μήκους ανεπιθύμητα κύματα κατά το μέγιστο και η επίδραση 
αυτής της απόσβεσης στα υπόλοιπα κύματα μεγάλου μήκους που απαρτίζουν τη λύση να είναι η 
ελάχιστη. Η μέθοδος αυτή απόσβεσης εφαρμόζεται σε αριθμητικά προβλήματα αεροακουστικής, στα 
οποία εμφανίζονται συχνά αριθμητικές λύσεις με αυτής της μορφής την αλλοίωση και ονομάζεται 
μέθοδος τεχνητής επιλεκτικής απόσβεσης (Artificial Selective Damping), [Tam, 1995]. Ειδικότερα 
στην περίπτωση μη γραμμικών προβλημάτων, όπως αυτό της παρούσας διατριβής, μπορεί να 
εφαρμοστεί η μέθοδος μεταβλητής τεχνητής απόσβεσης (Variable Artificial Damping), η οποία έχει 
την ίδια φιλοσοφία με την προηγούμενη μόνο που η ταχύτητα που χρησιμοποιείται στον όρο τεχνητής 
απόσβεσης πρέπει να είναι η διαφορά μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης που απαντώνται μεταξύ του 
χρησιμοποιούμενου stencil. Κατά αυτόν τον τρόπο δε χρησιμοποιείται η ίδια απόσβεση για όλο το 
πλέγμα, αλλά αυξάνεται στα σημεία όπου αυξάνεται η ταχύτητα, σημεία τα οποία έχουν έντονα 
ανεπιθύμητα κύματα μικρού μήκους που απαιτείται μεγαλύτερη απόσβεση, [Tam, 1996]. 

Είναι προφανές ότι η απόσβεση απαλλάσσει σε μεγάλο βαθμό τις λύσεις από τις ανεπιθύμητες 
ψευδείς ταλαντώσεις (spurious oscillations) αριθμητικής αιτίας σε συνδυασμό με την ύπαρξη 
ασυνεχειών, ωστόσο η παρεμβολή που γίνεται απευθείας στις εξισώσεις επίλυσης παράγει μία λύση 
που είναι πολλές φορές αμφίβολο αν είναι η ορθή που εξάγεται από τις αρχικές εξισώσεις χωρίς τους 
όρους απόσβεσης (damping). Για αυτό το λόγο είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του 
damping. 

Η καλύτερη προσέγγιση της διατμητικής τάσης εκτός του ότι βελτιώνει τη φυσική του 
προβλήματος, ώστε το μοντέλο να γίνεται πιο ρεαλιστικό, βελτιώνει ταυτόχρονα και την αριθμητική 
επίλυση και δεν εισάγονται οι προαναφερθείσες ψευδείς ταλαντώσεις θορύβου. Γίνεται ουσιαστικά 
μία μορφή απόσβεσης, η οποία όμως δεν είναι τεχνητή, αλλά προκύπτει από τη καλύτερη 
προσομοίωση της φυσικής του προβλήματος. Με αυτό τον τρόπο δε χρειάζεται σε καμία περίπτωση η 
εφαρμογή της μεθόδου μεταβλητής τεχνητής απόσβεσης (Variable Artificial Damping) που όπως 
αναφέρθηκε κατά μία έννοια αλλοιώνει τη λύση. 
 Σύμφωνα με τη μέθοδο DRP η χωρική μερική παράγωγος γύρω από ένα σημείο x0 μπορεί να 
προσεγγιστεί από ένα πρότυπο 2Ν+1 σημείων διαμέρισης σχήματος πεπερασμένης διαφοράς ως εξής: 
 

N

0 i 0
i N

F 1(x ) e F (x i x )
x x

∗
∗ ∗ ∗

∗ ∗
=−

∂
= ⋅ ⋅ + Δ

∂ Δ ∑ ∗        (4-7) 

 
όπου Ν=3, Δx* το χωρικό βήμα ενός ομοιόμορφου πλέγματος και οι συντελεστές ei είναι τέτοιοι ώστε 
να ισχύει ei=-e-i, διαμορφώνοντας ένα σχήμα χωρίς διάχυση. 
 Για τη μείωση των σφαλμάτων διασποράς και για την επίτευξη γενικά βέλτιστων 
χαρακτηριστικών των κυμάτων διάδοσης στον κλειστό βρόχο αγωγών οι συντελεστές ei πρέπει να 
επιλεγούν ώστε να ελαχιστοποιούν το σφάλμα ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού Fourier του 
σχήματος πεπερασμένων διαφορών, το οποίο προσεγγίζει τη μερική παράγωγο στο χώρο. Κατά αυτόν 
τον τρόπο οι συντελεστές του προτύπου των 7 σημείων διαμέρισης έχουν ως εξής, [Tam & Shen, 
1993] και [Tam, 1996]: 
 

e0=0.0      e1=-e-1= 0.77088238051822552 
 

e2=-α-2= -0.166705904414580469  e3=-e-3= 0.02084314277031176. 
 
 Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι, τόσο οι δύο μέθοδοι MacCormack και Lax-Wendroff 
δεύτερης τάξης ακρίβειας στο χώρο και στο χρόνο, όσο και η μέθοδος DRP τετάρτης τάξης ακρίβειας 
στο χώρο και στο χρόνο εφαρμόζονται, χρησιμοποιώντας στους κώδικες επίλυσης των αλγορίθμων 
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ψηφία διπλής ακρίβειας για όλες τις παραμέτρους και μεταβλητές. Η αιτία γι’ αυτό προκύπτει από την 
ανάγκη εξάλειψης των σφαλμάτων στρογγυλοποίησης, ώστε να ανιχνεύονται οι πολύ μικρές 
ασυμμετρίες ροής, που παρατηρούνται σε χαμηλές συχνότητες και πλάτη διέγερσης (όπως 
αναδείχθηκε πειραματικά στο προηγούμενο κεφάλαιο), αποδίδοντας μικρές αλλά μη μηδενικές τιμές 
της μέσης χρονικά παροχής. 
 Για τη χρονική ολοκλήρωση των εξισώσεων του συστήματος εφαρμόζεται η κλασική μέθοδος 
Runge-Kutta τετάρτης τάξης ακρίβειας στο χρόνο, όπως περιγράφεται παρακάτω. Έστω ότι η εξίσωση 
χρονικής εξέλιξης του φαινομένου μπορεί να γραφεί ως εξής: 
 

U G(U )
t

∗
∗

∗

∂
=

∂
          (4-8) 

 
όπου U* αντιπροσωπεύει το προς επίλυση μέγεθος κάθε εξίσωσης (U*≡Α* ή U*≡u*), ορισμένο ήδη στο 
πεδίο του χώρου και G είναι ο τελεστής διακριτοποίησης των χωρικών παραγώγων, ο οποίος δεν 
εξαρτάται ρητά από το χρόνο t. 
 Η διακριτοποιημένη χρονική προέλαση (time marching) της εξίσωσης (4-8) μπορεί να γίνει 
ρητά σε ένα βήμα από το χρονικό επίπεδο n στο n+1 με το εξής γενικό σχήμα m-σταδίων: 
 

m
n 1 n

j j
j 1

(U ) (U ) w k∗ + ∗ ∗

=

= + ∑         (4-9) 

 

όπου:  με j=1,2,…,m και wj, bjℓ είναι σταθεροί συντελεστές ανάλογα 

με το τυποποιημένο σχήμα Runge-Kutta που επιλέγεται. Για την κλασική μέθοδο Runge-Kutta 
τετάρτης τάξης (m=4) αυτοί οι συντελεστές λαμβάνουν τις τιμές: 

j 1
n

j
1

k t G (U ) b k
−

∗ ∗ ∗ ∗

=

⎡ ⎤
= Δ ⋅ + ⋅⎢

⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ j ⎥

 
w1=w4=1/6   w2=w3=1/3 

 
b21=b32=1/2   b31=b41=b42=0   b43=1 

 
Ουσιαστικά οι συντελεστές kj εκφράζουν την προσέγγιση της χρονικής μεταβολής του 

μεγέθους U* στο εκάστοτε στάδιο j με βάση την εξίσωση (4-8). Κατά αυτό το σχήμα η 
διακριτοποίηση των εξισώσεων του συστήματος αναπτύσσεται επίσης στο παράρτημα Δ. 
 Η αξιοπιστία των αριθμητικών μεθοδολογιών μελετάται κατά την επίλυση των 
διακριτοποιημένων εξισώσεων. Εφαρμόζοντας την περιοδική διέγερση της εξίσωσης (4-5), όσο 
αφορά την εξωτερική πίεση pe, αναμένεται περιοδική λύση για τις άγνωστες συναρτήσεις Α*(x*,t*) και 
u*(x*,t*) της εγκάρσιας διατομής του κλειστού κυκλώματος και της αξονικής ταχύτητας του ρευστού 
αντίστοιχα. Η αριθμητική σύγκλιση πιστοποιείται καταγράφοντας το υπόλοιπο της διαφοράς μεταξύ 
δύο τιμών της εκάστοτε άγνωστης συνάρτησης, οι οποίες ανήκουν σε δύο διαδοχικές περιόδους 
αντίστοιχα και απέχουν χρονικά όσο μία περίοδος. Κατά αυτόν τον τρόπο η σύγκλιση επιτυγχάνεται 
όταν η τιμή αυτή του υπολοίπου της διαφοράς γίνει μικρότερη από μία προκαθορισμένη μέγιστη 
επιθυμητή τιμή. Αυτή η καταγραφή γίνεται και για τις δύο άγνωστες συναρτήσεις αλλά και για κάθε 
σημείο του χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότητα των αποτελεσμάτων για όλα τα μεγέθη και σε 
ολόκληρο το χωρικό πεδίο. Θεωρώντας ως μέγιστο υπόλοιπο της διαφοράς την τιμή 10-10 λαμβάνεται 
το ακόλουθο κριτήριο σύγκλισης: 
 

10
i n i n i,n tmax{U (x , t ) U(x , t T )} 10 , (i 1,2,..., & n 1,2,...,n )∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −− + < = κ =   (4-10) 

 
όπου κ ο συνολικός αριθμός των σημείων του πλέγματος στο χώρο για όλο το μήκος L του κλειστού 
κυκλώματος και nt ο συνολικός αριθμός των σημείων στο πλέγμα του χρόνου για μία περίοδο Τ*. 
 Δεν είναι δυνατόν να ευρεθεί στο συγκεκριμένο πρόβλημα απλό κριτήριο ευστάθειας για τα 
παραπάνω σχήματα, εξαιτίας της μη γραμμικότητας. Πρέπει σαφώς να ισχύει πάντα ⏐(Δt/Δx) . 
umax⏐≤1. Για το συγκεκριμένο πρόβλημα αυτή η ανισότητα επιβεβαιώνεται μέσω πολλαπλών δοκιμών 
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(trial & error), οι οποίες έχουν σκοπό να διαπιστώσουν αν τα δεδομένα των αποτελεσμάτων δίνουν 
ευσταθή λύση για διάφορα χρονικά βήματα Δt*. Δηλαδή, εκλέγοντας χωρικό βήμα Δx*=5x10-3 που 
αντιστοιχεί σε κ=200 χωρικά σημεία για αδιάστατο συνολικό μήκος κυκλώματος L*=1, το χρονικό 
βήμα Δt* εκλέγεται για κάθε διέγερση τέτοιο, ώστε να αποφεύγεται ο απειρισμός της λύσης. Κατόπιν 
δοκιμών για διάφορους αριθμούς Strouhal (συχνότητες διέγερσης f) διαπιστώνεται ευστάθεια της 
λύσης του συστήματος και για τα τρία αριθμητικά σχήματα όταν Δt*≤5x10-4. Αυτό ισχύει για 
αριθμούς Str≤6.3. Καθώς ο αριθμός Strouhal μεγαλώνει το χρονικό βήμα μειώνεται προοδευτικά 
μέχρι την τιμή 3x10-4. Συνεπώς, για 6.3≤Str≤10 ο λόγος Δt*/Δx* λαμβάνει τιμές από 0.06 έως 0.1, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια της λύσης. Είναι λογικό πάντως υψίσυχνα φαινόμενα να απαιτούν 
μικρότερα χρονικά βήματα, ώστε να υπάρχει επαρκής αριθμός χρονικών σημείων του πλέγματος nt σε 
μία περίοδο Τ*. 

Ο ρυθμός σύγκλισης των τριών αριθμητικών μεθόδων για το μέγεθος της εγκάρσιας διατομής 
Α* και της αξονικής ταχύτητας u* παρουσιάζεται στο σχήμα 4-4, όπου παρατηρείται, οι δύο 
μεθοδολογίες MacCormack και Lax-Wendroff δεύτερης τάξης ακρίβειας στο χώρο και στο χρόνο να 
έχουν κοινό ρυθμό σύγκλισης, ενώ η μέθοδος DRP τετάρτης τάξης ακρίβειας στο χώρο και στο χρόνο 
να έχει πιο αργό ρυθμό σύγκλισης για σταθερούς αριθμούς Str και W (ίδια συχνότητα). 
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Σχήμα 4-4. Ρυθμοί σύγκλισης των τριών αριθμητικών μεθόδων για Str=8.328 και W=39.924, απεικονίζοντας 
συναρτήσει του αριθμού επαναλήψεων τα υπόλοιπα (α) της εγκάρσιας διατομής Α* και (β) της αξονικής 
ταχύτητας u*. 
 

Στο σχήμα 4-5(α) και (β) απεικονίζονται ξανά για σταθερούς αριθμούς Str και W (ίδια 
συχνότητα) οι ρυθμοί σύγκλισης του αριθμητικού σχήματος DRP και για τα δύο μεγέθη της 
εγκάρσιας διατομής Α* και της αξονικής ταχύτητας u*, λαμβάνοντας υπόψη τρία διαφορετικά πλάτη 
διέγερσης Ab, 50, 85 και 94% αντίστοιχα. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος διέγερσης Ab, τόσο πιο 
γρήγορος είναι ο ρυθμός σύγκλισης της αριθμητικής μεθοδολογίας. 

Το ίδιο συμπέρασμα εξάγεται παρατηρώντας και τα διαγράμματα (γ) και (δ) του ίδιου 
σχήματος, στα οποία απεικονίζονται συγκριτικά, οι ρυθμοί σύγκλισης για τη διατομή Α* και την 
ταχύτητας u*, για αριθμούς Str και W μικρότερους και μεγαλύτερους αντίστοιχα, σε σχέση με αυτούς 
των διαγραμμάτων (α) και (β). Παρατηρείται επιπλέον από αυτό το διάγραμμα ότι η σύγκλιση, τόσο 
για τη διατομή Α*, όσο και για την ταχύτητα u* συμβαδίζει. Τέλος, στο σχήμα 4-5(ε) και (στ) 
απεικονίζεται η επιρροή της συχνότητας στη σύγκλιση, η οποία παύει να υφίσταται όταν το πλάτος 
διέγερσης γίνει αρκετά υψηλό [σχήμα 4-5(στ)]. Έτσι, για μικρά και μεσαία πλάτη διέγερσης Αb, όσο 
μεγαλώνει ο αριθμός Str και W (συχνότητα διέγερσης), τόσο πιο αργός γίνεται ο ρυθμός σύγκλισης, 
[σχήμα 4-5(ε)]. 
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Σχήμα 4-5. Ρυθμός σύγκλισης της αριθμητικής μεθόδου DRP απεικονίζοντας συναρτήσει του αριθμού 
επαναλήψεων τα υπόλοιπα των άγνωστων μεγεθών Α* και u* για διάφορες περιπτώσεις. (α)-(δ) Επίδραση 
πλάτους διέγερσης Ab για διάφορους αριθμούς Str και W. (ε)-(στ) Επίδραση συχνότητας διέγερσης f, μέσω Str 
και W, για μεσαία και υψηλά πλάτη Αb. 
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4.4 Αποτελέσματα θεωρητικού-μαθηματικού μοντέλου 
 
 
4.4.1 Μέση χρονικά αδιάστατη παροχή και Αρχή Διατήρησης της Μάζας ως κριτήριο 
ανάδειξης του καλύτερου αριθμητικού σχήματος 
 
 Ένας τρόπος ελέγχου της ορθότητας των αποτελεσμάτων του μοντέλου είναι η καθολική 
ισχύς της αρχής διατήρησης της μάζας. Η αρχή διατήρησης της μάζας πρέπει να ισχύει εντός του 
κλειστού κυκλώματος, αφού δεν υπάρχει κάποια συσσώρευση ή εκκένωση του περιεχόμενου 
ρευστού. Η αρχή αυτή πιστοποιείται συγκρίνοντας τις τιμές της μέσης χρονικά παροχής σε επτά 
διαφορετικές θέσεις κατανεμημένες κατά το μήκος του κλειστού κυκλώματος. Οι θέσεις αυτές έχουν 
τετμημένες =0.05, 0.125, 0.2375, 0.325, 0.4125, 0.75, 1 και πρέπει, τόσο σε αυτές, όσο και σε 
οποιαδήποτε άλλη θέση θεωρηθεί, η μέση χρονικά παροχή να έχει την ίδια τιμή σύμφωνα με την αρχή 
της συνέχειας, αλλιώς η ορθότητα της αριθμητικής επίλυσης τίθεται υπό αμφισβήτηση. 

0x∗

 Η σχέση (2-8) ορίζει το μέγεθος της χρονικής συνάρτησης της παροχής του ρευστού Q(x0,t) 
που διέρχεται μέσα από την εγκάρσια διατομή του αγωγού Α(x0,t) με ακτίνα R(x0,t) στη θέση x0 του 
κλειστού κυκλώματος αγωγών ως εξής: 
 

0R(x ,t)

0 0 0 0
0

Q(x , t) u(x , r, t)2 rdr Q(x , t) u(x , t)A(x , t)= π ⇒ =∫ 0     (4-11) 

 
Η μέση χρονικά παροχή εξ ορισμού είναι: 

 
T

0
0

1Q(x ) Q(x , t)dt
T

= ∫ 0         (4-12), 

 
στην οποία αν γίνει χρήση της (4-11) προκύπτει τελικά: 
 

T

0 0
0

1Q(x ) u(x , t)A(x , t)dt
T

= ∫ 0        (4-13) 

 
όπου για λόγους απλούστερης απεικόνισης 0 0u(x , t) u(x , t)=  νοείται το μέσο μέγεθος της αξονικής 
ταχύτητας του ρευστού επί της διατομής και Τ είναι η περίοδος διέγερσης. 
 Το μέγεθος της παροχής και συνεπώς και της μέσης χρονικά τιμής της αδιαστατοποιούνται με 
βάση τη σχέση: 
 

0
0

0 0

Q(x , t)Q (x , t )
A c

∗ ∗ ∗ =          (4-14) 

 
Η μέση χρονικά αδιάστατη παροχή Q∗  λαμβάνει τις ίδιες τιμές μόνο με εφαρμογή των 

αριθμητικών σχημάτων MacCormack και DRP στις επτά προαναφερθείσες θέσεις του κλειστού 
κυκλώματος, για όλο το εύρος μεταβολής των αριθμών Str, του πλάτους διέγερσης Αb και γενικά κάθε 
παραμέτρου που εξετάζεται.  

Δε συμβαίνει βέβαια το ίδιο με τη μέθοδο Lax-Wendroff. Πράγματι, όπως αναδεικνύεται στον 
πίνακα 4-3 για δύο περιπτώσεις διέγερσης, το αριθμητικό σχήμα DRP είναι το καλύτερο, όσο αφορά 
τη διατήρηση της μάζας, όπου οι τιμές της μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής Q∗  ταυτίζονται μέχρι 
το 5 δεκαδικό ψηφίο. Το σχήμα MacCormack δεν είναι τόσο ακριβές, αλλά είναι αποδεκτό με κοινές 
ουσιαστικά τιμές μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής Q∗  για κάθε θέση 0x∗ . Τέλος, το σχήμα Lax-
Wendroff είναι το χειρότερο, παρουσιάζοντας σημαντικά σφάλματα διασποράς γύρω από τα σημεία 
αλλαγής της ελαστικότητας των αγωγών του κλειστού κυκλώματος και εκατέρωθεν της θέσης 
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διέγερσης, (σχήμα 4-6). Σε αυτό το σχήμα απεικονίζεται η αδιάστατη ταχύτητα του ρευστού u* και η 
αδιάστατη εγκάρσια διατομή Α* των αγωγών του κλειστού κυκλώματος πως διαμορφώνονται, μέσω 
των τριών αριθμητικών σχημάτων, κατά μήκος του κυκλώματος τη χρονική στιγμή t*=T*/2.  
 

Μέση χρονικά αδιάστατη παροχή ( Q∗ x 10-4), για Str=4.164 & Ab=0.850  
Θέση  0x∗

MacCormack Lax-Wendroff DRP 
0.05 7.703818743147665 119.3005124877591 7.657779070514168 
0.125 7.602498723032975 6.997054062376243 7.657765092402549 

0.2375 7.629442846868598 20.64067130928759 7.657779802584386 
0.325 7.631217027694498 8.467089093005570 7.657779803839710 

0.4125 7.624941498170912 16.15166979092962 7.657779045492590 
0.75 7.632659942683097 8.405952694092685 7.657778623653772 
1≡0 7.647294933126500 277.9154743891271 7.657779233146583 

Μέση χρονικά αδιάστατη παροχή ( Q∗ x 10-3), για Str=4.997 & Ab=0.940  
Θέση  0x∗

MacCormack Lax-Wendroff DRP 
0.05 1.786565576501705 20.20699786669584 1.772745175516144 
0.125 1.771528444844184 1.700888544965022 1.772741252972329 

0.2375 1.781215711131968 4.030789760887920 1.772745154508181 
0.325 1.780737078940516 1.752989397214910 1.772745089842317 

0.4125 1.781229429983410 2.614166363523845 1.772745100031469 
0.75 1.780713847595566 1.726603332231356 1.772745160070931 
1≡0 1.783538320212082 44.56396426625571 1.772745104484726 

 
Πίνακας 4-3. Σύγκριση τιμών αριθμητικών σχημάτων της μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής Q∗  για επτά 
διαφορετικές θέσεις  κατανεμημένες κατά το μήκος του κλειστού κυκλώματος και για δύο περιπτώσεις 
μεταβολής των αριθμών Str και του πλάτους διέγερσης Αb. 

0x∗
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Σχήμα 4-6. Σύγκριση μεταξύ των τριών αριθμητικών σχημάτων επί της λύσης των δύο άγνωστων συναρτήσεων 
της εγκάρσιας αδιάστατης διατομής Α*(x*,t*) και της αξονικής αδιάστατης ταχύτητας u*(x*,t*) την αδιάστατη 
χρονική στιγμή t*=T*/2=0.7545. 
 

Ωστόσο, αν η μέση χρονικά αδιάστατη παροχή Q∗  υπολογισθεί σε απομακρυσμένα σημεία 
από αυτά όπου παρατηρούνται έντονες παραμορφώσεις, για παράδειγμα στο μέσο του άκαμπτου 
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αγωγού ( =0.75), τότε οι αποκλίσεις λόγω σφαλμάτων διασποράς για το σχήμα Lax-Wendroff δεν 
υφίστανται τόσο έντονες, όπως αναδεικνύεται , τόσο από τον πίνακα 4-3, όσο και από το σχήμα 4-7. 
Σε αυτό το σχήμα απεικονίζεται η μέση χρονικά αδιάστατη παροχή 

0x∗

Q∗  με τους χαρακτηριστικούς 
αδιάστατους αριθμούς (Str, W2), οι οποίοι συμμεταβάλλονται, ώστε να επιτυγχάνεται επιρροή μόνο 
της συχνότητας διέγερσης στο σύστημα. 
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Σχήμα 4-7. Σύγκριση μεταξύ των τριών αριθμητικών σχημάτων κατά τη μεταβολή της μέσης χρονικά 
αδιάστατης παροχής Q∗  με τους χαρακτηριστικούς αδιάστατους αριθμούς (Str, W2) για πλάτος διέγερσης 
Ab=95%, όταν υπολογίζεται στο μέσο του άκαμπτου αγωγού ( 0x∗ =0.75). 
 

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι το αριθμητικό σχήμα MacCormack και DRP δίνουν 
σχεδόν όμοια αποτελέσματα, ενώ το Lax-Wendroff παρουσιάζει έντονες ταλαντώσεις, λόγω των 
σφαλμάτων διασποράς. Αυτού του τύπου τα σφάλματα διασποράς στο σχήμα Lax-Wendroff 
οφείλονται στον απαραίτητο υπολογισμό των αγνώστων συναρτήσεων στα ενδιάμεσα σημεία i-½ και 
i+½ σε συνδυασμό με το μη γραμμικό χαρακτήρα των εξισώσεων επίλυσης, [Anderson et al, 1984]. 
Το σχήμα MacCormack δίνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα, αφού χρησιμοποιεί μόνο τα σημεία του 
πλέγματος σε κάθε βήμα. Συνεπώς, το σχήμα MacCormack είναι ικανοποιητικό, όμως το DRP 
αποδεικνύεται να δίνει την καλύτερη ακρίβεια. Γι’ αυτό το λόγο όλα σχεδόν τα αποτελέσματα του 
θεωρητικού μοντέλου παρακάτω προκύπτουν με εφαρμογή αυτής της μεθόδου τετάρτης τάξης 
ακριβείας στο χώρο και το χρόνο και με την μέση χρονικά αδιάστατη παροχή να υπολογίζεται στο 
μέσο του άκαμπτου αγωγού. 
 
 
4.4.2 Επιρροή των όρων της πτώσης πίεσης ∂ps/∂x λόγω τύρβης και αποκόλλησης της 
ροής γύρω από τα έντονα συρρικνούμενα τμήματα του εύκαμπτου αγωγού 
 
 Η σπουδαιότητα της εισαγωγής του επιπλέον όρου στην εξίσωση ορμής, ο οποίος λαμβάνει 
υπόψη την πτώση πίεσης που προκαλείται στη ροή λόγω επιβολής της χρονικά μεταβαλλόμενης 
στένωσης στη διέγερση του εύκαμπτου αγωγού, φαίνεται στα σχήματα 4-8 και 4-9. Απεικονίζονται 
καμπύλες της μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής Q∗  με τους χαρακτηριστικούς αδιάστατους 
αριθμούς (Str, W2), τόσο με την επίδραση του συγκεκριμένου όρου (διακεκομμένη καμπύλη γραμμή), 
όσο και χωρίς αυτήν (συνεχής και με τελείες καμπύλη γραμμή).  
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Σχήμα 4-8. Επιρροή των όρων της πτώσης πίεσης ∂ps/∂x, λόγω τύρβης και αποκόλλησης, κατά τη μεταβολή της 
μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής Q∗  με τους χαρακτηριστικούς αδιάστατους αριθμούς (Str, W2) για πλάτος 
διέγερσης Ab=40%. 
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Σχήμα 4-9. Επιρροή των όρων της πτώσης πίεσης ∂ps/∂x, λόγω τύρβης και αποκόλλησης, κατά τη μεταβολή της 
μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής Q∗  με τους χαρακτηριστικούς αδιάστατους αριθμούς (Str, W2) για πλάτος 
διέγερσης Ab=94%. 
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Η επίλυση χωρίς την επίδραση του όρου πτώσης πίεσης λόγω τύρβης και αποκόλλησης 
βασίζεται στην εξίσωση ορμής (2-24), ενώ η επίδραση του συγκεκριμένου όρου λαμβάνεται υπόψη 
όταν γίνεται χρήση της εξίσωσης ορμής με τη μορφή της σχέσης (2-44). Τα διαγράμματα του 
σχήματος 4-8 αναφέρονται σε χαμηλό πλάτος διέγερσης (Αb=40%), ενώ τα διαγράμματα του 
σχήματος 4-9 αναφέρονται σε υψηλό πλάτος διέγερσης (Αb=94%). 

Παρατηρείται γενικά ότι οι λύσεις που επιτυγχάνονται με τη χρήση της εξίσωσης (2-24) 
περιέχουν θόρυβο, εισάγοντας διαταραχές υψηλής συχνότητας ιδιαίτερα όταν το πλάτος και η 
συχνότητα διέγερσης αυξάνουν πολύ, μαζί ή χωριστά. Ειδικότερα, μία λύση βασισμένη στην εξίσωση 
(2-24) είναι περιοδική για χαμηλά πλάτη διέγερσης Αb, (σχήμα 4-8), ενώ μη περιοδική σε υψηλά 
πλάτη σε συγκεκριμένες όμως συχνότητες, (σχήμα 4-9). Οι μη περιοδικές λύσεις για τη μέση χρονικά 
αδιάστατη παροχή Q∗  που απεικονίζονται στο σχήμα 4-9 με στικτή καμπύλη για πλάτος διέγερσης 
Αb=94% βασίζονται σε καταγραφή χρονικού διαστήματος ίσου με 100 περιόδους διέγερσης. 
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Σχήμα 4-10. Επιρροή των όρων της 
πτώσης πίεσης ∂ps/∂x, λόγω τύρβης και 
αποκόλλησης, επί της λύσης των δύο 
άγνωστων συναρτήσεων της εγκάρσιας 
αδιάστατης διατομής Α*(x*,t*) και της 
αξονικής αδιάστατης ταχύτητας u*(x*,t*) 
στη θέση  για πλάτος 
διέγερσης Ab=94% και αδιάστατο αριθμό 
Str=5. 

0x L /∗ ∗= 2
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Σχήμα 4-11. Επιρροή των όρων της 
πτώσης πίεσης ∂ps/∂x, λόγω τύρβης και 
αποκόλλησης, επί της λύσης των δύο 
άγνωστων συναρτήσεων της εγκάρσιας 
αδιάστατης διατομής Α*(x*,t*) και της 
αξονικής αδιάστατης ταχύτητας u*(x*,t*) 
την αδιάστατη χρονική στιγμή 
t*=3T*/4=0.9431 για πλάτος διέγερσης 
Ab=94% και αδιάστατο αριθμό Str=5. 
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Ακόμη και στην περίπτωση όπου η αδιάστατη παροχή Q* είναι περιοδική η παράλειψη του 
όρου της μεταβαλλόμενης στένωσης όχι μόνο εισάγει διαταραχές στη λύση, αλλά την αλλοιώνει σε 
μεγάλο βαθμό, όπως γίνεται φανερό από το σχήμα 4-10, στο οποίο απεικονίζεται η μεταβολή της 
αδιάστατης εγκάρσιας διατομής Α* και ταχύτητας u* στο μέσο του εύκαμπτου αγωγού ( ). 
Το ίδιο αναδεικνύεται και από το σχήμα 4-11, όπου απεικονίζεται η χωρική κατανομή των 
συναρτήσεων Α* και u* για τη χρονική στιγμή t*=3T*/4. 

0x L / 2∗ ∗=

 Με την εισαγωγή του όρου της μεταβαλλόμενης στένωσης εξαλείφονται οι διαταραχές 
εντελώς, ενώ η λύση γίνεται περιοδική και για τις δύο συναρτήσεις Α* και u* για κάθε παράμετρο που 
έχει εξεταστεί και ιδιαίτερα για κάθε πλάτος και συχνότητα διέγερσης. Όλα τα αποτελέσματα που 
ακολουθούν έχουν προκύψει λαμβάνοντας υπόψη τον όρο της πτώσης πίεσης ∂ps/∂x, λόγω τύρβης και 
αποκόλλησης που προκαλούνται εξαιτίας της μεταβαλλόμενης στον χρόνο στένωσης στο σημείο της 
διέγερσης του εύκαμπτου αγωγού. 
 
 
4.4.3 Ιδιοσυχνότητα μοντέλου κλειστού βρόχου αγωγών 
 
 Για τον υπολογισμό της ιδιοσυχνότητας του κλειστού βρόχου αγωγών διεγείρεται για t*=1.25 
ο εύκαμπτος αγωγός στη θέση  με αδιάστατο μήκος διέγερσης και πλάτος 
εξωτερικής πίεσης αρχικής διέγερσης pb=35.05, το οποίο προκαλεί αρχική διέγερση στην αδιάστατη 
εγκάρσια διατομή πλάτους Αb=94%. Μετά την πάροδο αδιάστατου χρόνου t*=1.2575 ο κλειστός 
βρόχος ταλαντώνεται ελεύθερα μέχρι την ηρεμία του χωρίς κάποια εξωτερική παρέμβαση. Το 
αποτέλεσμα της διέγερσης και της ελεύθερης ταλάντωσης του συστήματος που προκύπτει μέσω της 
επίλυσης των εξισώσεων, απεικονίζεται στο σχήμα 4-12, όπου αναπαρίσταται γραφικά με τον 
αδιάστατο χρόνο t* η αδιάστατη συνάρτηση της εγκάρσιας διατομής A* στο μέσο ακριβώς της 
διέγερσης ( ). 

Ex 0.125∗ = cL 0.05∗ =

Ex x 0.12∗ ∗= = 5
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Σχήμα 4-12. Αριθμητική δοκιμή συστήματος κλειστού βρόχου αγωγών σε ελεύθερη ταλάντωση. Χρονική 
μεταβολή της εγκάρσιας αδιάστατης διατομής Α*(x*,t*) σε ελεύθερη ταλάντωση στη θέση , 
όταν διεγείρεται αρχικά για αδιάστατο χρόνο t*=1.2575 με πλάτος εξωτερικής πίεσης αρχικής διέγερσης 
pb=35.05, το οποίο προκαλεί αρχικό πλάτος διέγερσης Ab=94%. 

Ex x 0.125∗ ∗= =
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Στο σχήμα 4-13 απεικονίζεται ο ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT) αυτού του 
αποσβυνόμενου σήματος, για τον υπολογισμό της ιδιοσυχνότητας του μοντέλου του κλειστού βρόχου. 
Το μέγιστο πλάτος της αδιάστατης εγκάρσιας διατομής προκύπτει από τον ταχύ μετασχηματισμό 
Fourier για αδιάστατο αριθμό Str=7.86, οποίος αντιστοιχεί λόγω συμμεταβολής στον αδιάστατο 
αριθμό W=38.79 και με βάση τα δεδομένα του πίνακα 4-1 η ιδιοσυχνότητα του υδραυλικού μοντέλου 
κλειστού συστήματος αγωγών προκύπτει να είναι f0=15.02 Hz. 
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Σχήμα 4-13. Φάσμα κατόπιν ανάλυσης με ταχύ μετασχηματισμό Fourier της ελεύθερης ταλάντωσης της 
χρονικής μεταβολής της αδιάστατης διατομής του σχήματος 4-12, (ιδιοσυχνότητα για Str=7.86 & W=38.79). 
 
 
4.4.4 Επίδραση του πλάτους διέγερσης 
 

Η κύρια παράμετρος που φανερώνει την αντλητική ικανότητα του συστήματος είναι η μέση 
χρονικά αδιάστατη παροχή Q∗ . Στα διαγράμματα του σχήματος 4-14 απεικονίζονται για χαμηλά και 
μεσαία πλάτη διέγερσης (10%≤Αb≤80%) οι τιμές της μέσης αδιάστατης παροχής στο χρόνο Q∗ , η 
οποία υπολογίζεται για τρεις περιόδους διέγερσης, συναρτήσει των αδιάστατων αριθμών Str και W. 
Κάθε καμπύλη αντιστοιχεί σε πλάτος διέγερσης Αb, το οποίο παρόλο που δεν είναι κοντά στην πλήρη 
έμφραξη (Αb=100%-deep occlusion), αποδίδει μη μηδενική μέση χρονικά αδιάστατη παροχή Q∗  σε 
συγκεκριμένο πεδίο της συμμεταβολής των αδιάστατων χαρακτηριστικών αριθμών (Str, W2). 

Στα διαγράμματα των σχημάτων 4-15 και 4-16 απεικονίζονται για υψηλότερα πλάτη 
διέγερσης (80%≤Αb≤98.5%) οι τιμές της μέσης αδιάστατης παροχής στο χρόνο Q∗ , υπολογισμένη 
ξανά για τρεις περιόδους διέγερσης, συναρτήσει των αδιάστατων αριθμών Str και W. Όλα τα 
αποτελέσματα των σχημάτων 4-14 έως 4-16, έχουν υπολογισθεί για ίσα μήκη εύκαμπτου και 
άκαμπτου αγωγού ( ), σταθερό αριθμό Μ=0.198, σταθερό αριθμό Re=95700, σταθερό 
αριθμό δ=0.002, θέση και μήκος διέγερσης  και  αντίστοιχα. 

0 1L L 0.∗ ∗= = 5

Ex 0.125∗ = cL 0.05∗ =
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Σχήμα 4-14. Μεταβολή της μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής Q∗  με τους χαρακτηριστικούς αδιάστατους 
αριθμούς (Str, W2) για χαμηλά και μεσαία πλάτη διέγερσης Ab=10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 και 80 % 
(απεικονίζονται εκφρασμένα στη μονάδα). Με στικτή γραμμή αναπαρίσταται η καμπύλη της μικρότερης τιμής 
του πλάτους διέγερσης 10%, ενώ με διακεκομμένη της μεγαλύτερης τιμής 80 %. 
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Σχήμα 4-15. Μεταβολή της μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής Q∗  με τους χαρακτηριστικούς αδιάστατους 
αριθμούς (Str, W2) για υψηλά πλάτη διέγερσης Ab=80, 85, 87.5, 90, 92 και 94 % (απεικονίζονται εκφρασμένα 
στη μονάδα). Με στικτή γραμμή αναπαρίσταται η καμπύλη της μικρότερης τιμής του πλάτους διέγερσης 80%, 
ενώ με διακεκομμένη της μεγαλύτερης τιμής 94 %. 
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Σχήμα 4-16. Μεταβολή της μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής Q∗  με τους χαρακτηριστικούς αδιάστατους 
αριθμούς (Str, W2) για πολύ υψηλά πλάτη διέγερσης Ab=94, 95, 96, 97, 97.5, 98 και 98.5 % (απεικονίζονται 
εκφρασμένα στη μονάδα). Με στικτή γραμμή αναπαρίσταται η καμπύλη της μικρότερης τιμής του πλάτους 
διέγερσης 94%, ενώ με διακεκομμένη της μεγαλύτερης τιμής 98.5 %. 
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Σχήμα 4-17. Ισοϋψείς (χαρακτηριστικές) καμπύλες μεταβολής της μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής Q∗  
συναρτήσει των χαρακτηριστικών αδιάστατων αριθμών και του πλάτους διέγερσης Αb (απεικονίζεται 
εκφρασμένο στη μονάδα). Διακρίνονται επίσης τα σημεία της μέγιστης μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής 

maxQ∗ , η οποία αντιστοιχεί σε κάθε εξεταζόμενο πλάτος διέγερσης Αb. 
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Οι μεταβολές των σχημάτων 4-14 έως 4-16 συνοψίζονται στο διάγραμμα του σχήματος 4-17, 
όπου παρουσιάζονται οι ισοϋψείς καμπύλες της μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής Q∗ , τόσο με τους 
χαρακτηριστικούς αδιάστατους αριθμούς (Str, W2), όσο και με το πλάτος διέγερσης. Υπενθυμίζεται 
ακόμη μία φορά ότι οι χαρακτηριστικοί αδιάστατοι αριθμοί συμμεταβάλλονται, με τρόπο ώστε να 
επιτυγχάνεται επιρροή μόνο της συχνότητας διέγερσης στο σύστημα. Αντιμετωπίζοντας το κλειστό 
κύκλωμα ως αντλητικό σύστημα, επειδή το πλάτος διέγερσης σχετίζεται άμεσα με την επιβολή της 
πίεσης, θεωρείται ότι οι ισοϋψείς καμπύλες του σχήματος 4-17 αποτελούν τις χαρακτηριστικές του 
αντλητικού συστήματος. 
 Είναι προφανές από το σχήμα 4-17, στο οποίο απεικονίζονται ουσιαστικά 6420 περιπτώσεις 
διέγερσης, ότι σε χαμηλές συχνότητες (χαμηλός αριθμός Str) ανεξαρτήτου πλάτους διέγερσης ή σε 
χαμηλά πλάτη διέγερσης ανεξαρτήτου αριθμού Str, δεν αποδίδεται από το αντλητικό σύστημα μη 
μηδενική μέση χρονικά αδιάστατη παροχή ( Q 0∗ = ). Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις πειραματικές 
μελέτες, τόσο για ανοικτά συστήματα αγωγών [Bredow, 1968 & Hickerson, 2005], όσο και για το 
κλειστό σύστημα αγωγών που περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο (σχήμα 3-41). Επίσης, 
επιβεβαιώνεται και από την πλειοψηφία των θεωρητικών μοντέλων, τα οποία έχουν αναπτυχθεί έως 
τώρα (παράγραφος 4.1). 
 

Περιοχές 
«συχνοτήτων» Ab (%) Str maxQ∗  (x10-3) 

10 8.119562 -0.022857 
20 8.119562 -0.191374 
30 8.161201 -0.801526 
40 8.161201 -2.203341 
50 8.119562 -4.372853 
55 8.036284 -5.615255 
60 8.119562 -7.320673 
65 8.036284 -8.607932 
70 8.036284 -9.259149 
75 7.994646 -9.394400 
80 7.953007 -8.324972 
85 7.82809 -6.385347 

Str 8.04 0.068= ±  

87.5 7.82809 -4.377375 
90 9.993307 -4.429201 
91 9.951668 -4.576954 
92 9.910029 -4.539233 
93 9.86839 -4.256057 
94 9.86839 -3.760212 
95 9.910029 -3.177101 
96 9.993307 -2.649449 

Str 9.94 0.045= ±  

97 9.993307 -2.171123 
97.5 5.45468 -2.375044 
98 5.079931 -2.705788 

98.25 4.871737 -2.815890 (Str 5.0 0.54= ± ) 

98.5 4.663543 -2.885262 
 
Πίνακας 4-4. Τρεις περιοχές «συχνοτήτων», όπου παρουσιάζονται οι μέγιστες τιμές της μέσης χρονικά 
αδιάστατης παροχής maxQ∗  για συγκεκριμένα ζεύγη τιμών του αδιάστατου αριθμού Str και του πλάτους 
διέγερσης Ab. 
 
 Ωστόσο, παρουσιάζονται και μη μηδενικές τιμές της μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής 
( Q 0∗ ≠ ), οι μέγιστες τιμές των οποίων maxQ∗  φαίνονται στον πίνακα 4-4 για συγκεκριμένα ζεύγη 
τιμών του αδιάστατου αριθμού Str και του πλάτους διέγερσης Ab. Παρατηρείται ότι η μέση χρονικά 
αδιάστατη παροχή μεγιστοποιείται για Str≈8 και Ab<90%, λαμβάνοντας συγκεκριμένα την πιο μεγάλη 
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της τιμή ( *

maxQ 9.40 10−= − × 3 ) όταν το πλάτος διέγερσης γίνει Ab=75% με Str=7.99. Διαπιστώνεται 
ότι η τιμή 8 για τον αδιάστατο αριθμό Str που αναφέρθηκε προηγουμένως είναι σχετικά πάρα πολύ 
κοντά στην τιμή Str=7.86, η οποία υπολογίστηκε ως η ιδιοσυχνότητα του υδραυλικού κλειστού 
συστήματος των αγωγών (παράγραφος 4.4.3). Συνεπώς, η μεγιστοποίηση της μέσης χρονικά 
αδιάστατης παροχής Q∗  φαίνεται να συμβαίνει γύρω από την ιδιοσυχνότητα του συστήματος, ως 
απόρροια του φαινομένου του συντονισμού που λαμβάνει χώρα για το συγκεκριμένο ταλαντούμενο 
σύστημα του κλειστού κυκλώματος αγωγών. Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι για το διάστημα 
πλατών διέγερσης 30%≤Ab≤85%, το οποίο είναι και αυτό το οποίο εξετάστηκε και πειραματικά στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, με την αύξηση του πλάτους διέγερσης Αb το μέγιστο της μέσης χρονικά 
αδιάστατης παροχής μετατοπίζεται ελαφρώς σε όλο και μικρότερους αριθμούς Strouhal (συχνότητες), 
όπως παρατηρήθηκε σε πιο έντονο βαθμό και πειραματικά. 

Όμως, περαιτέρω αύξηση του πλάτους διέγερσης Ab≥90% μετατοπίζει τα μέγιστα της μέσης 
χρονικά αδιάστατης παροχής maxQ∗  σε μεγαλύτερο αριθμό Strouhal (Str≈9.9) και συγκεκριμένα 
λαμβάνει την πιο μεγάλη της τιμή ( *

maxQ 4.58 10 3−= − × , μειωμένη περίπου στο μισό σε σχέση με το 
προηγούμενο ολικό μέγιστο), όταν το πλάτος διέγερσης γίνει Ab=91% με Str=9.95, (σχήμα 4-17 & 
πίνακας 4-4). Μία αληθοφανής εξήγηση αυτής της μετατόπισης του μεγίστου σε υψηλότερες τιμές 
αριθμού Strouhal και άρα συχνότητας, μπορεί να βασιστεί στην ίδια έννοια του συντονισμού, 
δεδομένου ότι σε αυτό το διάστημα πλάτους διέγερσης (90%≤Ab≤97%), λόγω της έντονης συμπίεσης 
ενός τμήματος του εύκαμπτου αγωγού ίσο με Lc με πολύ υψηλή συχνότητα, το αποκρινόμενο τμήμα 
του εύκαμπτου αγωγού ουσιαστικά μειώνεται από L0 σε (L0-Lc) με αποτέλεσμα να αυξάνεται η 
ιδιοσυχνότητα του υδραυλικού συστήματος και συνεπώς τα μέγιστα της μέσης χρονικά αδιάστατης 
παροχής να μετατοπίζονται σε μεγαλύτερες συχνότητες. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και για τα πολύ 
υψηλά πλάτη διέγερσης (Ab>97%) μόνο που οι ιδιοσυχνότητες του υδραυλικού συστήματος πρέπει να 
είναι υψηλότερες, εκτός του πεδίου που εξετάστηκε εδώ και τα μέγιστα της μέσης χρονικά 
αδιάστατης παροχής να απαντώνται για αδιάστατους αριθμούς Str>10. Συνεπώς, οι μέγιστες τιμές της 
μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής maxQ∗  του πίνακα 4-4 για Ab>97% δεν πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε αυτές που μπορεί να αποδώσει πλήρως το υδραυλικό σύστημα, αλλά σε μικρότερες τιμές που 
απαντώνται πριν τις συχνότητες συντονισμού του συστήματος για εκάστοτε πλάτος διέγερσης. 
 Παρόλο που οι τιμές του πίνακα 4-4 είναι αρνητικές, χαρακτηρίζονται ως μέγιστες διότι 
εξετάζονται κατά απόλυτη τιμή με το πρόσημο απλά να δηλώνει τη κατεύθυνση της ροής σε σχέση με 
τη θετική φορά που έχει ορισθεί κατά την κατάστρωση των εξισώσεων του μοντέλου. Σημειώνεται ότι 
θετική παροχή θεωρείται όταν η ροή του ρευστού έχει τη φορά της θετικής μετατόπισης x όπως 
ορίζεται στο σχήμα 4-1. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα μακροσκοπικά διαπιστώνεται ότι γενικά η 
φορά της μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής είναι κυρίως αντίθετη από αυτή του ορισμού της 
μετατόπισης x για τη συγκεκριμένη θέση διέγερσης Ex∗ , το μήκος διέγερσης  και την όλη 
επιλεγείσα γεωμετρία του μοντέλου. Μάλιστα αυτή η φορά ισχύει και γύρω από την περιοχή του 
συντονισμού, η οποία χαρακτηρίζει κυρίως αυτού του είδους αντλητικά συστήματα. Εξαίρεση 
αποτελούν οι διεγέρσεις που γίνονται σε αριθμούς Strouhal με τιμές περίπου στο διάστημα 
3.6<Str<6.6 και για πλάτη διέγερσης περίπου στο διάστημα 60%<Ab<95%, όπου η φορά της μέσης 
χρονικά αδιάστατης παροχής γίνεται θετική. 

cL∗

Επιλέγοντας κάποιους σταθερούς αριθμούς Strouhal η μέση χρονικά αδιάστατη παροχή Q∗  
συναρτήσει του πλάτους διέγερσης Αb απεικονίζεται στα διαγράμματα του σχήματος 4-18. Κάθε 
καμπύλη αντιπροσωπεύει και έναν διαφορετικό αριθμό Strouhal που αντιστοιχεί σε διαφορετική 
συχνότητα διέγερσης. Παρατηρείται ότι για χαμηλούς σχετικά αριθμούς Strouhal μόνο όταν το πλάτος 
διέγερσης γίνει αρκετά μεγάλο αποδίδεται σημαντική (μη μηδενική) μέση χρονικά αδιάστατη παροχή. 
Συνεπώς, το φαινόμενο της άντλησης χωρίς βαλβίδες μέσα από εύκαμπτους αγωγούς είναι φαινόμενο, 
το οποίο γίνεται έντονο για πολύ μεγάλα πλάτη διέγερσης όταν οι συχνότητες διέγερσης διατηρούνται 
σε σχετικά χαμηλό επίπεδο, όπως συμβαίνει με τις φυσιολογικές που επικρατούν στους οργανισμούς. 

Εκτός των ανωτέρω δύο περιοχών μεγίστης μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής maxQ∗  που 
επισημαίνονται, εμφανίζονται (σχήμα 4-17 & 4-18) και κάποια επιπλέον τοπικά ακρότατα αρνητικά 
και θετικά σε χαμηλότερους αριθμούς Strouhal (χαμηλές συχνότητες), έχοντας σημαντικά μικρότερες 
τιμές κατά απόλυτη τιμή. Παρόμοια ακρότατα παρατηρούνται και από τις πειραματικές μελέτες, τόσο 
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για ανοικτά συστήματα αγωγών [Bredow, 1968 & Hickerson, 2005], όσο και για το κλειστό σύστημα 
αγωγών που περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο (σχήμα 3-41). 
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Σχήμα 4-18. Μεταβολή της μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής Q∗  συναρτήσει του πλάτους διέγερσης Αb για 
διάφορους αριθμούς Strouhal, οι οποίοι αντιστοιχούν σε κάποιες συχνότητες διέγερσης του κλειστού 
κυκλώματος. 
 

Επίσης, επιβεβαιώνονται και από την πλειοψηφία των θεωρητικών μοντέλων, τα οποία έχουν 
αναπτυχθεί έως τώρα (παράγραφος 4.1). Σε αυτές τις περιπτώσεις το φαινόμενο του συντονισμού 
μπορεί να αποτελεί ξανά την εξήγηση της εμφάνισης αυτών των τοπικών ακρότατων σε συχνότητες 
υποπολλαπλάσιες της συχνότητας συντονισμού, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές για υδραυλικά 
συστήματα και δομές που εκθέτονται σε χρονικά μεταβαλλόμενες ροές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αυτού του είδους συντονισμού αποτελεί η περίπτωση στερεού κυλίνδρου κυκλικής διατομής 
υποστηριζόμενου από σύστημα ελατηρίου αποσβεστήρα, στον οποίο επιβάλλεται παλλόμενη ροή με 
μηδενική μέση τιμή, [Blevins, 1990]. Η προκαλούμενη ταλάντωση της μετατόπισης του κυλίνδρου 
παρουσιάζει τοπικά ακρότατα σε υποπολλαπλάσιες περιττές συχνότητες της συχνότητας συντονισμού 
του συστήματος. Οι περιττοί αριθμοί με τους οποίους διαιρείται η ιδιοσυχνότητα του συστήματος 
οφείλονται στο μη γραμμικό όρο (u2) της εξίσωσης ορμής, (εξαιτίας της αντίστασης του κυλίνδρου 
στη ροή) και αναπαρίστανται μέσω των περιττών αρμονικών κατόπιν ανάλυσης του σήματος της 
ταλάντωσης μετατόπισης σε σειρά Fourier. 

Στα διαγράμματα του σχήματος 4-19 παρουσιάζονται συναρτήσει των αδιάστατων 
χαρακτηριστικών αριθμών (Str, W2) μαζί με την καμπύλη της μέσης αδιάστατης παροχής Q∗  και οι 
καμπύλες, τόσο του αδιάστατου πλάτους της παροχής bQ∗  υπολογισμένο από την κυματομορφή της 
παροχής στο μέσο του άκαμπτου αγωγού, όσο και των πλατών των πιέσεων  και bp (x 0.5)∗ ∗ =

bp (x 0.975)∗ ∗ =  υπολογισμένα στα άκρα του άκαμπτου αγωγού. Τα διαγράμματα αυτά αναφέρονται 
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σε πλάτος και αδιάστατο μήκος διέγερσης Αb=75% και  αντίστοιχα, ενώ η θέση διέγερσης 
είναι . 

cL 0.05∗ =

Ex 0.125∗ =
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Σχήμα 4-19. Μεταβολές συναρτήσει του αδιάστατου αριθμού Str της μέσης αδιάστατης παροχής Q∗ , του 
αδιάστατου πλάτους της παροχής bQ∗  και των πλατών των πιέσεων bp (x 0.5)∗ ∗ =  και bp (x 0.975)∗ ∗ =

Ex 0.125∗ =

, για 

πλάτος διέγερσης Αb=75%, μήκος διέγερσης  και θέση εφαρμογής της διέγερσης . cL 0.0∗ = 5
 

Παρατηρείται ότι το ολικό μέγιστο του πλάτους της αδιάστατης παροχής b max(Q )∗  συναντάται 
στον ίδιο αριθμό Strouhal με το ολικό μέγιστο της μέσης αδιάστατης παροχής maxQ∗

0.975)=

, γεγονός που δε 
συμφωνεί με το πείραμα. Επίσης, παρατηρείται ότι το πλάτος πίεσης  κοντά στη 
διέγερση είναι μέχρι κάποιο αριθμό Strouhal (Str≈7.5) μικρότερο από το αντίστοιχο 

bp (x∗ ∗

bp (x 0.5)∗ ∗ =  
μακριά της διέγερσης, ενώ για μεγαλύτερες συχνότητες γίνεται μεγαλύτερο (σχήμα 4-19). Ο αριθμός 
Strouhal που συμβαίνει αυτή η αλλαγή στα μεγέθη των πλατών των πιέσεων στα άκρα του άκαμπτου 
αγωγού βρίσκεται, όπως αναδείχθηκε και πειραματικά στο προηγούμενο κεφάλαιο, περίπου μεταξύ 
των αριθμών όπου η καμπύλη της μέσης αδιάστατης παροχής παρουσιάζει σχετικά απότομη αύξηση 
και του μεγίστου της. Από αυτήν την τιμή Strouhal και πέρα παραμένει συνεχώς το 

, όμως χωρίς σημαντική διαφορά η οποία να διευρύνεται μεταξύ των 
πλατών όπως συμβαίνει πειραματικά. Αυτή πιθανά είναι και η αιτία για την οποία δεν μπορεί να 
εξαλειφθεί το φαινόμενο της οπισθορροής γύρω από το συντονισμό. 

b bp (x 0.975) p (x 0.5)∗ ∗ ∗ ∗= > =

Οι πιο πιθανές περιπτώσεις εξάλειψης της οπισθορροής μπορεί να είναι στα διάφορα 
ακρότατα όπου μεγιστοποιείται κατά απόλυτη τιμή η μέση χρονικά αδιάστατη παροχή Q∗ . Στο σχήμα 
4-20 καταγράφονται τέτοιες περιπτώσεις για ζεύγη τιμών (Αb, Str), στα οποία παρουσιάζονται 
ακρότατα με βάση το σχήμα 4-17. Διαπιστώνεται όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν εξαλείφεται η 
οπισθορροή, η οποία μάλιστα παραμένει έντονη. Συνεπώς, οι τιμές της μέσης αδιάστατης παροχής Q∗  
είναι κατά πολύ μικρότερες σχετικά με τα αναπτυσσόμενα πλάτη bQ∗  της συνάρτησης  γεγονός 
που δε συμβαίνει πειραματικά. Για αυτό το λόγο το συγκεκριμένο θεωρητικό μοντέλο δε μπορεί να 
προσομοιάσει ποσοτικά το ρεαλιστικό πείραμα αλλά μόνο ποιοτικά. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 

Q (t )∗ ∗

αντιπροσωπευτικές χρονικές συναρτήσεις των υπολογισμένων μεγεθών για διάφορα πλάτη διέγερσης 
Ab και σε συγκεκριμένους αδιάστατους αριθμούς Strouhal. 
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Σχήμα 4-20. Χρονοσειρές 3 περιόδων των αδιάστατων παροχών για θέση διέγερσης με 5 μήκος 

ιέγερσης 5 και διάφορα ζεύγη τιμών πλάτους διέγερσης με αριθμό Strouhal ( σημεία 

μεγιστοπ μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής

Ex 0∗ .12= , 

Αb, Str) σε cL 0.0∗ =  

οίησης της  Q∗ . 

δ
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Σχήμα 4-21. Χρονοσειρές 3 περιόδων των υπολογισμένων μεγεθών για θέση διέγερσης με 5 μήκος 

διέγερσης και (α) πλάτος διέγερσης Αb=75% 7.99, (β) πλάτος διέγερσης Α 9.87. 
ιακρίνονται: (κάτω) με έντονη συνεχή γραμμή η χρονική συνάρτηση της αδιάστατης παροχής Q (t ) και με 

* * * * * * ύ των άκρων
νη η συν

(πάνω) η 

 Ex 0.12∗ = , 

b=94% σε Str=
* *

 cL 0.05∗ =   σε Str=
Δ
απλή συνεχή γραμμή η αδιάστατη διαφορά πίεσης Δp (t )=p (0.975, t )-p (0.5, t ) μεταξ  του 
άκαμπτου αγωγού, (μέση) με συνεχή γραμμή η συνάρτηση p*(0.975, t*) και με διακεκομμέ άρτηση 
p*(0.5, t*), χρονική συνάρτηση της αδιάστατης εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού στο μέσον 
της διέγερσης Α*(0.125, t*). 
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Σχήμα 4-22. Χρονοσειρές 3 περιόδων των υπολογισμένων μεγεθών για θέση διέγερση  με 5 μήκος 

διέγερσης και (α) πλάτος διέγερσης Αb=40% 1.00, (β) πλάτος διέγερσης Α 3.96. 
ιακρίνονται: (κάτω) με έντονη συνεχή γραμμή η χρονική συνάρτηση της αδιάστατης παροχής Q (t ) και με 

ύ των άκρ
μένη η συν

(πάνω) η 

ς  Ex 0.12∗ = , 

b=80% σε Str=
* *

 cL 0.05∗ =   σε Str=
Δ
απλή συνεχή γραμμή η αδιάστατη διαφορά πίεσης Δp*(t*)=p*(0.975, t*)-p*(0.5, t*) μεταξ ων του 
άκαμπτου αγωγού, (μέση) με συνεχή γραμμή η συνάρτηση p*(0.975, t*) και με διακεκομ άρτηση 
p*(0.5, t*), χρονική συνάρτηση της αδιάστατης εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού στο μέσον 
της διέγερσης Α*(0.125, t*). 
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Στο σχήμα 4-21 παρουσιάζονται οι χρονικές μεταβολές των μετρούμενων μεγεθών για δύο 
υψηλά πλάτη διέγερσης Ab=75% και 94% με αριθμούς Strouhal 7.99 και 5.00 αντίστοιχα. Η 
περίπτωση 4-21(α) αφορά το σημείο όπου παρουσιάζεται η μεγαλύτερη τιμή της μέσης χρονικά 
αδιάστατης παροχής, ενώ η (β) το σημείο όπου σχετικά παρουσιάζεται μεγάλη τιμή της μέσης χρονικά 
αδιάστατης παροχής για πολύ υψηλό πλάτος διέγερσης και αριθμό Strouhal, ο οποίος θεωρήθηκε 
προηγουμένως ότι αντιστοιχεί σε συντονισμό. Παρατηρώντας τις καμπύλες της συνάρτησης παροχής 
στις δύο αυτές περιπτώσεις διέγερσης διαπιστώνεται ότι παρόλο που η διέγερση γίνεται στο 
συντονισμό δεν διαπιστώνεται για κάθε χρονική στιγμή η ροή του ρευστού να είναι προς μία 
κατεύθυνση πάντα όπως συμβαίνει με το πείραμα, αλλά υπάρχει χρονικό διάστημα μέσα στη περίοδο, 
στο οποίο η ροή του ρευστού αλλάζει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Υπάρχει δηλαδή φαινόμενο 
οπισθορροής, το οποίο παραμένει έντονο ακόμη και αν η διέγερση (υψηλών πλατών) γίνεται σε 
αριθμούς Strouhal που αντιστοιχούν στο συντονισμό. 

Στο σχήμα 4-22 παρουσιάζονται οι χρονικές μεταβολές των μετρούμενων μεγεθών για μικρό 
πλάτος διέγερσης και μικρό αριθμό Strouhal (Ab=40%, Str=1.00) και για μεγαλύτερο (Ab=80%) στον 
Strouhal (Str=3.96) του τοπικού μεγίστου, το οποίο παρουσιάζεται στην περιοχή την οποία η μέση 
χρονικά

 

 αδιάστατη παροχή Q  έχει αλλάξει κατεύθυνση (θετική). Στις δύο αυτές περιπτώσεις μακριά 
σχετικά από το συντονισμό το φαινόμενο της οπισθορροής είναι επίσης έντονο. Για μικρά πλάτη Ab 
και χαμηλούς αριθμούς Strouhal, όπου η μέση χρονικά αδιάστατη παροχή θεωρείται σχεδόν μηδενική 
(

∗

Q 0∗ ≅ ), οι πιέσεις στα άκρ ου άκαμπτου αγωγού αφενός έχουν χαμηλό πλάτος και αφετέρου πολύ 
μικρή διαφορά φάσης, δημιουργώντας ασθενή διαφορά πίεσης Δp*(t*)=p*(0.975, t*)-p*(0.5, t*), [σχήμα 
4-22(α)]. 

Καθώς, τόσο το πλάτος Ab, όσο και ο Strouhal μεγαλώνουν, πριν ακόμη o τελευταίος 
προσεγγίσει τις τιμές συντονισμού, η διαφορά πίεσης Δp* αυξάνει σχετικά, με τις τιμές της μέσης 
χρονικά αδιάστατης παροχής 

α τ

Q∗  να γίνονται σχετικά σημαντικές [σχήμα 4-22(β)]. Όταν το πλάτος Ab 
λάβει τιμή γύρω από το 75% και ο αριθμός Strouhal λάβει τιμές συντονισμού, τότε το πλάτος της 
πίεσης στη θέση ( Ex∗ =0.975) που είναι κοντά στη διέγερση γίνεται μεγάλο με τη διαφορά φάσης σε 
σχέση με το σήμα πίεσης στη θέση ( Exν ∗ =0.5) να είναι μέγιστη, αναπτύσσοντας τη μέγιστη δυνατή 
διαφορά πίεσης Δp και συνεπώς να μεγιστοποιείται η μέση χρονικά αδιάστατη παροχή Q∗ , [σχήμα 4-
21(α)]. 

Για όλες τις περιπτώσεις διέγ σης στη θέση με Exερ ∗ =0.125, στη διαφορά φάσης που 
δημιουργείται μεταξύ των σημάτων των πιέσεων στα άκρα του άκαμπτου αγωγού, το σή  της πίεσης 
που είνα * *

p*(0.5, t

μα
ι κοντά στη διέγερση p (0.975, t ) προηγείται σε σχέση με αυτό που είναι απομακρυσμένο 

* ός- * *

Διατηρώντας τη θέση διέγερσης σταθερή ( και χρησιμοποιώντας άλλα τρία μήκη 
ς Αb αι μεταβολή στις καμπύλες της 

έσης χρονικ  αδιάστατης παροχής 

). Όταν ο εύκαμπτος αγωγός συμπιέζεται [εμβολισμ περιοχή όπου η Α (0.125, t ) είναι 
φθίνουσα], η πίεση p*(0.975, t*) (κοντινή στην περιοχή διέγερσης) μεγιστοποιείται, ενώ όταν 
αποσυμπιέζεται [αναρρόφηση-περιοχή όπου η Α*(0.125, t*) είναι αύξουσα], η πίεση p*(0.975, t*) 
ελαχιστοποιείται, ανεξάρτητα ποιο πλάτος Ab και αριθμός Strouhal έχει χρησιμοποιηθεί. 
 
 
4.4.5 Επίδραση του μήκους διέγερσης 
 

Ex 0.125∗ = ) 
=95%, παρατηρείτδιέγερσης cL∗  με σταθερό πλάτος διέγερση

ά Q∗  μ με τον όπως φαίνεται στο διάγραμμα του 
σχήματ

αριθμό Strouhal, 
ος 4-23. 
Συγκεκριμένα, τα μέγιστα των καμπυλών maxQ∗  μειώνονται και παρουσιάζονται σε 

μεγαλύτερους αριθμούς Strouhal, καθ  μειώνεται το αδιάστατο μήκος διέγερσης cL∗ , όπως ακριβώς 
συμβαίνει στην 

ώς
πειραματική διάταξη του προηγούμενου κεφαλαίου, αλλά και στην ανοιχτή διάταξη 

ενός δι ]. Αυ ό  
 

εγειρόμενου εύκαμπτου αγωγού [Bredow, 1968 τ  οφείλεται, τόσο στην ελάττωση του 
όγκου εμβολισμού, όσο και στην αλλαγή της ιδιοσυχνότητας, αφού όλο και μικρότερο τμήμα του 
εύκαμπτου αγωγού συμπιέζεται με την ελάττωση του αδιάστατου μήκους διέγερσης cL∗ . 
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Σχήμα 4-23. Μεταβολή της μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής Q∗  συναρτήσει των χαρακτηριστικών 
αδιάστατων αριθμών (Str, W2) για θέση εφαρμογής 5 πλάτος διέγερσης Αb=95% και τέσσερα μήκη 

ιέγερσης

Μεταβάλλοντας τώρα τη θέση διέγερσης

Ex 0.12∗ = , 

δ
 

 cL∗ . 

 
4.4.6 Επίδραση της θέσης διέγερσης 
 

 Ex∗ , διατηρώντας σταθερά το πλάτος Αb=75% και το 
προκύπτουν οι καμπύλες της μέσης χρονικά αδιάστατης αδιάστατο μήκος διέγερσης cL 0.05

αροχής 

∗ = , 
π Q∗  με τον αριθμό Strouhal που απεικον αι στο διάγραμμα του σχήματος 4-24. ίζοντ

Τα μέγιστα των καμπυλών maxQ∗  σε αυτή ην περίπτωση μειώνονται και παρουσιάζονται σε 
μικρότερες αριθμούς Strouhal τατοπίζεται η θέση εφαρμογής προς το κέντρο του εύκαμπτου 
σωλήνα. Αυτό πρέπει να οφεί ο στην όλο και λιγότερο ασύμμετρη διέγερση του εύκαμπτου 
αγωγού, ό ο και στην αλλαγή της ιδιοσυχνότητας, αφού αλλάζει η θέση διέγερσης και συ

 τ
, καθώς
λεται

σ νεπώς τα 
μήκη τω

 με
, τόσ

 τουν αποκρινόμενων τμημάτων  εύκαμπτου αγωγού εκατέρωθεν της διέγερσης. Μία ακόμη 
παρατήρηση είναι ότι η μείωση των μεγίστων maxQ∗  δεν είναι ανάλογη του πόσο απομακρύνονται οι 
θέσεις εφαρμογής της διέγερσης από το άκρο του εύκαμπτου αγωγού. Δηλαδή, παρόλο που όλες οι 
εξεταζόμενες θέσεις διέγερσης ισοκατανέμονται κατά μήκος του εύκαμπτου αγωγού, η μείωση των 
μεγίστων δεν είναι τόσο έντονη μεταξύ των θέσεων που είναι γύρω από το ¼ του εύκαμπτου αγωγού, 
όσο είναι μεταξύ των θέσεων κοντά στο μέσ αι στο άκρο, συγκρινόμενες με τις θέσεις που 
βρίσκονται γύρω από το ¼ του εύκαμπτου αγωγού. 

Συνεπώς, καθώς απομακρύνεται η θέση εφαρμογής της διέγερσης από το άκρο του εύκαμπτου 
αγωγού προς το μέσο του, υπάρχει τάση πρώτα να μειώνεται έντονα το μέγιστο της μέσης χρονικά 
αδιάστατης παροχής 

ο κ

maxQ∗  και ύστερα να μειώνεται έντονα η ιδιοσυχνότητα στην περιοχή γύρω από 
το ¼ του μήκους του εύκαμπτου αγωγού, ενώ πλησιάζοντας στη συνέχεια προς το μέσο του 
εύκαμπτου αγωγού, υπάρχει τάση ξανά έντονης μείωσης του μεγίστου της μέσης χρονικά αδιάστατης 
παροχής maxQ∗  με ελαφρά μείωση της ιδιοσυχνότητας (διακεκομμένη καμπύλη συνένωσης των 
μεγίστων στο διάγραμ του σχήματος 4-24). Η πιο έντονη πτώση του μεγίστου της μέσης χρονικά 
αδιάστατης παροχής 

μα 
maxQ∗  μπορεί να επιτευχθεί κοντά στη θέση συμμετρίας του κλειστού 

κυκλώματος. 
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Σχήμα 4-24. Μεταβολή της μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής Q∗  συναρτήσει των χαρακτηριστικών 

αδιάστατων αριθμών (Str, W2) για αδιάστατο μήκος διέγερσης πλάτος διέγερσης Αb=75% και 

σσερις θέσεις εφαρμογής με 5 αντίστοιχα. 

 το πλ
υνάρτηση  αδιάστατης παροχής *), η αδι ορά πίεσης 

.975, t  t*) μεταξύ των άκρων του άκαμπτου αγωγού, οι συναρτήσεις p*(0.975, t*) 

cL 0.05∗ = , 

.1875  και E
∗τέ  Ex 0.062∗ = , 5 Ex 0.12∗ = , 5 Ex 0∗ = x 0.2=  

 
Στο σχήμα 4-25 απεικονίζονται δύο περιπτώσεις διέγερσης για δύο διαφορετικές θέσεις με 

Ex 0.125∗ =  και Ex 0.25∗ =  όταν ο αριθμός είναι Str=5.00 και άτος διέγερσης είναι Αb=94%. 
Παρουσιάζεται η χρονική σ της  Q*(t άστατη διαφ
Δp*(t*)=p*(0
και p*(0
μέσον της δ

*)-p*(0.5,

σης Α*(0.
.5, t*), η χρονική συνάρτηση της αδιάστατης εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού στο 

ιέγερ 125, t*) και Α*(0.25, t*) αντίστοιχα. Γίνεται προφανές από αυτό το σχήμα 
ότι οι κυματομορφές της πίεσης στα δύο άκρα του άκαμπτου αγωγού δεν είναι σε φάση όταν η 
διέγερση δε συμβαίνει στο μέσο του εύκαμπτου αγωγού. Δηλαδή, η πίεση του άκρου που είναι πιο 
κοντά στη διέγερση προηγείται πάντα αυτής που είναι στο άλλο άκρο. Όταν όμως η διέγερση 
πλησιάζει προς το μέσο του εύκαμπτου αγωγού η διαφορά φάσης μεταξύ των σημάτων πίεσης στα 
άκρα του άκαμπτου αγωγού ελαττώνεται όπως επίσης και η μέση χρονικά αδιάστατη παροχή Q∗ . 

Το κύμα πίεσης που δημιουργείται στην περιοχή διέγερσης κινείται και προς τις δύο 
κατευθύνσεις του κλειστού κυκλώματος αγωγών και προφανώς ανακλάται στο τμήμα του 
κυκλώματος του άκαμπτου αγωγού (παράρτημα Ε). Κατά αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται κατά μήκος 
του άκαμπτου αγωγού μία βαθμίδα της πίεσης, προκαλώντας ροή ρευστού. Αυτή η ροή ρευστού 
υστερεί σε σχέση με τη βαθμίδα της πίεσης, όπως αναμένεται, λόγω αδράνειας και απωλειών. 
Υπενθυμίζεται ότι αυτή η διαφορά φάσης τείνει στην τιμή π/2 για παλλόμενες ροές υψηλών αριθμών 
Womersley σε αγωγούς με άκαμπτα τοιχώματα [Womersley, 1957]. 

Οι παλμοί διάδοσης της πίεσης οδεύουν κατά μήκος του κλειστού κυκλώματος αγωγών 
παραμορφώνοντας τον εύκαμπτο αγωγό και μεταβάλλοντας την ταχύτητα και την παροχή του 
ρευστού στο χώρο και στο χρόνο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταβολής της εγκάρσιας διατομής 
του κλειστού κυκλώματος για οχτώ ισαπέχουσες χρονικές στιγμές μέσα σε μία περίοδο παρουσιάζεται 
στο παρ */4 άρτημα Ε. Παρόλο που στο χρονικό διάστημα μεταξύ Τ και 3Τ*/4 η εγκάρσια διατομή του 
εύκαμπτου αγωγού πρακτικά δεν αλλάζει στην περιοχή διέγερσης ( E c E cx L 2 x x L 2∗ ∗ ∗ ∗ ∗− ≤ ≤ + ), 
παραμένοντας συνεχώς σε κατάσταση συμπίεσης, το υπόλοιπο τμήμα του εύκαμπτου αγωγού εκτός 
διέγερσης υφίσταται συνεχείς παραμορφώσεις. 
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Σχήμα 4-25. Χρονοσειρές 3 περιόδων των μετρούμενων μεγεθών για Str=5.00, με αδιάστατο μήκος διέγερσης 

πλάτος διέγερσης Αb=94% και (α) στη θέ ιέγερσης με 5 (β)  θέση διέγερσης με 

5 Διακρίνονται: (κάτω) με έντονη συνεχή γραμμή η χρονική  της αδιάστατης παροχής 

άκρων το η p*(0.975
συνάρτηση
στο μέσον

cL 0.05∗ = , 

.2∗ =

 Ex 0.12∗ = , 

 συνάρτηση

ση δ  στη

E

Q*(t*) και με απλή συνεχή γραμμή η αδιάστατη διαφορά πίεσης Δp*(t*)=p*(0.975, t*)-p*(0.5, t*) μεταξύ των 
υ άκαμπτου αγωγού, (μέση) με συνεχή γραμμή η συνάρτησ , t*) και με διακεκομμένη η 

 p*(0.5, t*), (πάνω) η χρονική συνάρτηση της αδιάστατης εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού 
 της διέγερσης Α*(0.125, t*) και Α*(0.25, t*) αντίστοιχα. 

x 0 . 

 180



ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΡΟΧΟ ΑΓΩΓΩΝ 
ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

Επίσης, στο παράρτημα Ε παρουσιάζονται για τις ίδιες οχτώ ισαπέχουσες χρονικές στιγμές 
στην περίοδο η αξονική ταχύτητα του ρευστού κατά μήκος του κλειστού κυκλώματος αγωγών. Αν 
εξαιρεθεί η περιοχή της διέγερσης, όπου η ταχύτητα του ρευστού υφίσταται έντονες διακυμάνσεις, 
στο υπόλοιπο κύκλωμα η ταχύτητα μεταβάλλεται πιο ομαλά (παράρτημα Ε). Αυτό είναι αναμενόμενο 
καθότι οι εύκαμπτοι αγωγοί λειτουργούν αποσβεστικά στη ροή του ρευστού εντός τους, περιορίζοντας 
σε χαμηλά επίπεδα τα πλάτη των ταχυτήτων τους [Kounanis και Mathioulakis, 1999]. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση ενός αυτοταλαντούμενου εύκαμπτου αγωγού, 
όπου κατά τη διάρκεια της πλήρους έμφραξής του κατάντι, η ταχύτητα πριν την έμφραξη επηρεάζεται 
πολύ λίγο εξαιτίας της διόγκωσης του αγωγού λόγω αύξησης της στατικής πίεσης ακριβώς ανάντι της 
έμφραξης. 

Στα διαγράμματα του σχήματος 4-26 παρουσιάζονται συναρτήσει των αδιάστατων 
χαρακτηριστικών αριθμών (Str, W2) μαζί με την καμπύλη της μέσης αδιάστατης παροχής Q∗  και οι 
καμπύλες, τόσο του αδιάστατου πλάτους της παροχής bQ∗  υπολογισμένο από την κυματομορφή της 
παροχή  ς στο μέσο του άκαμπτου αγωγού, όσο και των πλατών των πιέσεων bp (x 0.5)∗ ∗ =  και 

bp (x 0.975)∗ ∗ =  υπολογισμένα στα άκρα του άκαμπτου αγωγού. Τα διαγράμματα αυτά αναφέρονται 
σε πλάτος και αδιάστατο μήκος διέγερσης Αb=75% και c 0.05=  αντίστοιχα, ενώ η θέση διέγερσης 
είναι Ex 0.0625∗ =  για το σχήμα 4-26(α) και Ex 0.1875∗ =  για το σχήμα 4-26(β). 

L∗
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Σχήμα 4-26. Μεταβολές συναρτήσει του αδιάστατου ύ Str της μέσης αδιάστατης παροχής Q∗ , αριθμο του 
αδιάστατου πλάτους της χής  και bQ∗  bp (x 0.5)∗ ∗ = bp (x 0.975)∗ ∗ = , 

E 0.0625∗ =  και 

παρο και των πλατώ των πιέσεων ν για 

λάτος διέγερσης Αb=75%, μήκος έγερσης και θέσεις α) (β) 

ο του π ροχής 

π  δι cL 0.05∗ =   εφαρμογής ( x

Ex 0.1875∗ = . 
 

Παρατηρείται ότι το ολικό μέγιστ λάτους της αδιάστατης πα b max  δε 
 σ

(Q )∗

 συναντάται τον ίδιο αριθμό Strouhal με το ολικό μέγιστο της μέσης αδιάστατης παροχής maxQ∗ , αλλά 
ε ελαφρώς μικρότερο. Συνεπώς, ισχύει εδώ ότι το πλάτος της αδιάστατης  παροχής bQ∗  σ
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μεγιστο ήποιείται σε ελαφρώς μικρότερο αριθμό Strouhal από ότι η μέση αδιάστατη παροχ  Q∗ . Ξ

ν στα
μό
τος

 πρ

ανά 
διαπιστώνεται και σε αυτές τις περιπτώσεις ότι η διαφορά μεταξύ των πλατών των πιέσεω  άκρα 
του άκαμπτου αγωγού δεν είναι έντονη γύρω από τις τιμές Strouhal που αντιστοιχούν στο συντονισ , 
γεγονός που αναδείχθηκε το αντίθετο πειραματικά. Εξετάζοντας, τόσο τα διαγράμματα του σχήμα  
4-19, όσο και τα αντίστοιχα διαγράμματα του σχήματος 4-26, μπορεί να διαπιστωθεί ότι το όσημο 
της διαφοράς των πλατών των πιέσεων στα άκρα του άκαμπτου αγωγού δεν αλλάζει με κάποιο 
συστηματικό τρόπο σε σχέση με τη μεταβολή της θέσης διέγερσης όπως συμβαίνει πειραματικά. 
Επιπλέον, για το διάστημα αριθμών Strouhal 6.25<Str<7.75 στην περίπτωση της πιο έκκεντρης θέσης 
διέγερσης με Ex 0.0625∗ =  [σχήμα 4-26(α)], παρόλο που υπάρχει σχεδόν ταύτιση των πλατών των 
πιέσεων στα άκρα του εύκαμπτου αγωγού [ b bp (x 0.975) p (x 0.5)∗ ∗ ∗ ∗= ≈ = ], η μέση χρονικά αδιάστατη 
παροχή Q∗  αυξάνεται κατά απόλυτη τιμή συνεχώς, γεγονός που δε συμβαίνει πειραματικά, όπου 
υπάρχει σταθε μηδενισμός της μέσης χρονικά παροχής. Δηλαδή, για το μοντέλο δεν είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη διαφοράς των πλατών πίεσης στα άκρα του άκαμπτου αγωγού, 
ώστε να αυξάνεται η αντλητική ικανότητα ύξηση όμως της αντλητικής 
ικανότητ  είναι μειωμένη σε τάξη μεγέθους σε σχέση με αυτή που απαντάται ρεαλιστικά με το 
πείραμα. Παρόλο το συγκεκριμένο μειονέκτημα του μοντέλου, που είναι όμως ίσως βασικό ώστε να 
προσομοιάζει ρεαλιστικά το πείραμα, παρακάτω εξετάζονται και άλλες παράμετροι του μοντέλου ως 
προς τις οποίες προκύπτουν από ποιοτικής άποψης όμοιοι κανόνες με αυτούς που διέπουν το πείραμα. 
 
 
4.4.6.1 Συμμετρικές θέσεις διέγερσης 
 

ροποίηση ή 

Εξετάζοντας τις δύο

 του συστήματος. Αυτή η α

θέσεις με Ex 0.125∗ =  και Ex∗

 σχεδόν συμμετρικές καμπύλες

ας

 συμμετρικές αντίστοιχα και για 
 του σχήματος 4-27.  

0.375=  
πλάτος διέγερσης (Ab=98%), προκύπτουν οι
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Σχήμα 4-27. Μεταβολή της μέσης χρονικά παροχής Q∗  συναρτήσει των χαρακτηριστικών αδιάστατων αριθμών 
(Str, W2) για αδιάστατο μήκος διέγερσης 5 πλάτος διέγερσης Αb=98% και δύο συμμετρικές θέσεις 

φαρμογής με 5 και . 

 
 μεταβολές

της μέσης άστατης παροχής

 cL 0.0∗ = , 

5  αντίστοιχαε  Ex 0.12∗ =   Ex 0.37∗ =
 

Στo σχήμα 4-28 παρουσιάζονται για τις δύο συμμετρικές θέσεις εφαρμογής της διέγερσης με 

Ex 0∗ =  και ∗ =  οι χρονικές  των μετρούμενων μεγεθών αντίστοιχα για Str=5.08 
ακριβώς στο μέγιστο μείο  χρονικά αδι

.125 Ex 0.375
 ση  Q∗ . 
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Σχήμα 4-28. Χρονοσειρές 3 περιόδων των μετρούμενων μεγεθών για Str=5.08, με μήκος διέγερσης

πλάτος διέγερσης Αb=98% και (α) στη θέση διέγερσης με 5 (β) στη θέση διέγερσης με 5
Διακρίνονται: (κάτω) με έντονη συνεχή γραμμή η χρονική συνάρτηση της αδιάστατης παροχής Q (t ) και με 
πλή συνεχή γραμμή η αδιάστατη διαφορά πίεσης (t*)=p*(0.975, t*)-p*(0.5, t*) μεταξύ των άκρων του 

* * άρτησ
στο μέσο

 cL 0.05∗ = , 

Ex 0.37∗ = . 
* *

 Ex 0.12∗ = ,  
 

Δp*α
άκαμπτου αγωγού, (μέση) με συνεχή γραμμή η συνάρτηση p (0.975, t ) και με διακεκομμένη η συν η 
p*(0.5, t*), (πάνω) η χρονική συνάρτηση της αδιάστατης εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού ν 
της διέγερσης Α*(0.125, t*) και Α*(0.375, t*) αντίστοιχα. 
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Διαπιστώνεται εδώ ότι οι καμπύλες της μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής Q∗  εμφανίζουν 
κοινή συμπεριφορά συναρτήσει των αδιάστατων χαρακτηριστικών αριθμών (Str, W2), για τις δύο 
συμμετρικές θέσεις διέγερσης. Δηλαδή, ενώ μέχρι έναν σχετικά μικρό αριθμό Strouhal (Str=2.1), 
παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση, στη συνέχεια παρατηρείται μείωση, μετά το τοπικό μέγιστο, μέχρι 
το επίπ ριεδο της μηδενικής παροχής, όπου οι καμπύλες αλλάζουν πρόσημο σε κοινό α θμό Strouhal 
(Str=3.5). Κατόπιν, ακολουθεί σχετικά απότομη αύξηση μέχρι το ολικό μέγιστο (Str=5.08), 
συνεχίζοντας με προοδευτική μείωση μέχρι τον Str=7.5 μετά τον οποίο η μέση χρονικά αδιάστατη 
παροχή σχεδόν σταθεροποιείται. Υπάρχει συνεπώς η τάση για συμμετρικές θέσεις η μέση χρονικά 
αδιάστατη παροχή Q∗  να αλλάζει πρόσημο για ίδια τιμή αριθμού Strouhal. Δηλαδή, η μόνη διαφορά 
φαίνεται να είναι η αλλαγή της κατεύθυνσης της ροής, η οποία εκφράζεται με την αλλαγή πρόσημου 
της μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής Q∗ . 

Συγκρίνοντας τις καμπύλες των χρονικών συναρτήσεων των αδιάστατων πιέσεων μεταξύ των 
δύο συμμετρικών θέσεων διέγερσης παρατηρείται ότι η p*(0.975, t*) της μίας θέσης γίνεται η p*(0.5, 
t*) της συμμετρικής της και αντιστρόφως. Οι δε συναρτήσεις της χρονικής αδιάστατης παροχής Q*(t*) 
και της διαφοράς πίεσης Δp*(t*)=p*(0.975, t*)-p*(0.5, t*) στη μία θέση λαμβάνουν αντίθετες τιμές στη 
συμμετρική της. Αυτό σημαίνει ότι η ροή του ρευστού γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στο κλειστό 
κύκλωμα των αγωγών όταν η διέγερση εφαρμόζεται σε συμμετρικές θέσεις, αλλά σε αντίθετες 
κατευθύνσεις. 

Παρατηρώντας τις καμπύλες της συνάρτησης αδιάστατης παροχής στις δύο αυτές περιπτώσεις 
διέγερσης διαπιστώνεται και εδώ ότι υφίσταται το φαινόμενο οπισθορροής παρόλο που έχει επιλεγεί 
πολύ υψηλό πλάτος διέγερσης Αb=98% σε τέτοιο αριθμό Strouhal όπου μεγιστοποιείται η μέση 
χρονικά αδιάστατη παροχή Q∗ . 

Για τις δύο συμμετρικές περιπτώσεις διέγερσης ισχύει επίσης ότι στη διαφορά φάσης που 
δημιουργείται μεταξύ των σημάτων των πιέσεων στα άκρα του άκαμπτου αγωγού, το σήμα της πίεσης 
που είναι κοντά στη διέγερση p*(0.975, t*) προηγείται σε σχέση με αυτό που είναι απομακρυσμένο 
p*(0.5, t*). Όταν ο εύκαμπ ς * *το αγωγός συμπιέζεται [εμβολισμός-περιοχή όπου η Α , t ) είναι 
φθίνουσ

Όπως συμβαίνει και με το πείραμα διαπιστώνεται για κάποιους αριθμούς Strouhal μη 
ηδενική μέση χρονικά αδιάστατη παροχή 

( Ex∗

α], η πίεση p*(0.975, t*) (κοντινή στην περιοχή διέγερσης) μεγιστοποιείται, ενώ όταν 
αποσυμπιέζεται [αναρρόφηση-περιοχή όπου η Α*(0.125, t*) είναι αύξουσα], η πίεση p*(0.975, t*) 
ελαχιστοποιείται, ανεξάρτητα του αριθμού Strouhal. 
 
 
 
4.4.6.2 Διέγερση στο μέσο του εύκαμπτου αγωγού και αντλητική ικανότητα 
 

Q∗ , μ όταν το συγκεκριμένο μοντέλο αντλητικού 
 συμπεριφορά 

αρατηρείται για τιμές του αριθμού Strouhal που αντιστοιχούν συχνότητας γύρω από το 
συντονι

συστήματος διεγείρεται ακριβώς στο μέσο του εύκαμπτου αγωγού ( Ex 0.25∗ = ). Αυτή η
π σε τιμές 

σμό, στις οποίες λαμβάνονται έντονα μη μηδενικές τιμές μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής 
( Q 0∗ ≠ ) παρόλο που αναμένεται λόγω της συμμ ίας το αντίθετο. 

Στην περίπτωση αυτή όπου η μέση χρονικά αδιάστατη παρ  μη μηδενική [
 ετρ

οχή είναι Q 0∗ ≠ ] 
παρατηρείται διαφορά φάσης μεταξύ των πιέσεων στα άκρα του άκαμπτου αγωγού, η οποία 
αναπτύσσει σχετικά έντονη διαφορά πίεσης Δp*(t*)=p*(0.975, t*)-p*(0.5, t*) [σχήμα 4-29(α)]. Στην 
αντίθετη περίπτωση, όπου η μέση χρονικά αδιάστατη παροχή είναι μηδενική ( Q 0∗ ≅ ) η διαφορά 
φάσης μα τημεταξύ των πιέσεων στα άκρα του άκαμπτου αγωγού δεν υφίσταται με αποτέλεσ ν 
εξασθένηση της διαφοράς πίεσης Δp* [σχήμα 4-29(β)]. Πάντως η διαφορά φάσης που προκαλείται 
όταν ο εύκαμπτος αγωγός διεγείρεται γύρω από τις συχνότητες συντονισμού δεν είναι τόσο έντονη, 
όπως είναι αυτή που προκαλείται για τις ίδιες συχνότητες αλλά για διαφορετική θέση διέγερσης εκτός 
του μέσου. Δηλαδή, μαζί με τη συχνότητα η παράμετρος η οποία προκαλεί τη μέγιστη διαφορά φάσης 
μεταξύ των πιέσεων είναι και η θέση της διέγερσης να είναι όσο το δυνατόν πιο έκκεντρη. 
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Σχήμα 4-29. Χρονοσειρές 3 περιόδων των υπολογισμένων μεγεθών για θέση διέγερσης με 5 μήκος 

διέγερσης 5 πλάτος διέγερσης Αb=75% και (α) σε Str=7.54, (β) σε Str=7.99. Διακρίνο κάτω) με 
έντονη συνεχή γραμμή η χρονική συνάρτηση της αδιάστατης παροχής Q*(t*) και με λή συνεχή γραμμή η 
διάστατη διαφορά πίεσης Δp*(t*)=p*(0.975, t*)-p*(0.5 μεταξύ των άκρων του άκαμπτου αγωγού, (μέση) με 
υνεχή γραμμή η συνάρτηση p*(0.975, t*) και με διακεκομμένη η συνάρτηση p*(0.5, t*), (πάνω) η χρονική 
συνάρτηση της αδιάστατης εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού στο μέσον της διέγερσης Α*(0.25, t*). 

 Ex 0.2∗ = , 

νται: ( cL 0.0∗ = , 
απ

, t*) α
σ
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Στο διάγραμμα του σχήματος 4-30 απεικονίζεται η καμπύλη της μέσης χρον στατης 
παροχής 

ικά αδιά
Q∗  με τους αδιάστατους χαρακτηριστικούς αριθμούς (Str, W2), για πλάτος και αδιάστατο 

μήκος διέγερσης Αb=75% και cL 0.05∗ = αντίστοιχα, διεγείροντας το αντλητικό σύστημα στο μέσο του 
εύκαμπτου αγωγού ( Ex 0.25∗ = ). 
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Σχήμα 4-30. Μεταβολή της μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής Q∗  συναρτήσει των χαρακτηριστικών 

αδιάστατων αριθμών για αδιάστατο μήκος διέγερσης πλάτος διέγερσης Αb=75% και θέση 

εφαρμογής με 5
 

Μέχρι τον αριθμό Str≈7 η καμπύλη σχεδόν ταυτίζεται με τη στάθμη του μηδενός. Στη
γισ
αι 

cL 0.05∗ = , 

 Ex 0.2∗ = . 

 
συνέχεια παρατηρείται σχετικά απότομη αύξηση μέχρι το μέ το (Str=7.54), όπως και σχετικά 
απότομη μείωση μετά το μέγιστο. Υπάρχει συνεπώς η τάση κ στην περίπτωση της συμμετρικής 
διέγερσης η μέση χρονικά αδιάστατη παροχή Q∗  εται σχετικά απότομα γύρω από τη 
συχνότητα συ

να αυξάν
ντονισμού. Συνεπώς, όπως συμβαίνει και με το πείραμα, η συνάρτηση της μέσης 

ρονικά αδιάστατης παροχής Q∗  χ υφίσταται ένα είδος κβάντωσης γύρω από τη συχνότητα 

 δε

 τρία ακόμη μήκη εύκαμπτου αγωγού με σταθερό πλάτος 
=80%, παρατηρείται μεταβολή στις καμπύλες της μέσης χρονι αδιάστατης παροχής 

συντονισμού και το πρόσημό της πιθανά διαμορφώνεται ανάλογα με τη διακριτοποίηση των 
διαφορικών εξισώσεων, καθοδηγώντας προς θετική ή αρνητική τιμή ανάλογα. Θεωρείται ότι η 
διέγερση στο σημείο συμμετρίας φέρνει το αντλητικό σύστημα του κλειστού κυκλώματος σε 
κατάσταση ασταθούς ισορροπίας κατά την οποία  μπορούμε να προβλέψουμε τη συμπεριφορά του 
όσο αφορά την κατεύθυνση της ροής. 
 
 
4.4.7 Επίδραση του μήκους του εύκαμπτου αγωγού 
 

Διατηρώντας το λόγο της θέσης διέγερσης προς το μήκος του εύκαμπτου αγωγού σταθερό 
( E 0x / L 0.25∗ ∗ = ) και χρησιμοποιώντας ∗ 0L  

κά διέγερσης Αb
∗  Q με τον αριθμό Strouhal, όπως φαίνεται στο διάγραμμα υ σχήματος 4-31.  το
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Συγκεκριμένα, τα μέγιστα των καμπυλών maxQ∗  μειώνονται και παρουσιάζονται σε 
μ ριθμούς Strouhal, καθώς αυξάνεται το αδιάστατο μήκος του ε αμπτου αγωγού 0Lικρότερους α ύκ ∗ , 
όπως ακριβώς συμβαίνει στην πειραματική ανοιχτή διάταξη ενός διεγειρόμενου εύκαμπτου αγωγού 

edow, 1968]. Αυτό οφείλεται στην αλλαγή της ιδιοσυχνότητας, αφού το [Br μήκος του εύκαμπτου 
αγωγού ώνοντ

α
 και συνεπώς του συνολικού κυκλώματος ελαττ αι. Σημειώνεται ότι με βάση τον πίνακα 

4-1 το μήκος του άκαμπτου αγωγού π ραμένει σταθερό ίσο με 1m, ενώ το μήκος της διέγερσης 
σταθερό ίσο με 0.1m. Μία ακόμη παρατήρηση είναι ότι η μετατόπιση των μεγίστων maxQ∗  σε 
μικρότερους αριθμούς Strouhal δείχνει να είναι σχεδόν ανάλογη του μήκους του εύκαμπτου αγωγού, 
γεγονός που δε συμβαίνει με τη μείωση. Δηλαδή, παρόλο που το μήκος του εύκαμπτου αγωγού 
μειώνεται κατά ίσα ποσά όπως φαίνεται στον πίνακα 4-5, η μείωση των μεγίστων είναι έντονη αρχικά 
και κατόπιν πιο ομαλή, ενώ η μετατόπιση στο πεδίο της μεταβολής του αριθμού Strouhal γίνεται 
σχεδόν αναλογικά. 
 

L0 (m) 0L∗  1L∗  cL∗  δ Str maxQ∗ (x10-3) 
0.75 3/7≅0.43 4/7≅0.57 2/35≅0.057 ≅0.0023 8.71 -13.11 
1.00 1/2=0.50 1/2=0.50 1/20=0.050 0.0020 7.91 -8.32 
1.25 5/9≅0.56 4/9≅0.44 2/45≅0.044 ≅0.0018 7.49 -5.34 
1.50 3/5=0 0 2/5=0.40 1/25=0. 0.0 -3.72 .6 040 016 7.03 

Δια αθερά c=0.1m
 
Πίν -5. Αρι μετρ να ώμα τίστοιχα λέσματα ης 
χρο ιάστατη  
 

τηρούνται στ : L1=1m ι L κα . 

ακας 4 θμητικά γεω ικά δεδομέ κλειστού κυκλ τος και αν  αποτε της μέσ
νικά αδ ς παροχής.
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Σχήμα 4-31. Μεταβολή της μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής Q∗  συναρτήσει των χαρακτηριστικών 
αδιάστατων αριθμών (Str, W2) για θέση εφαρμογής 5 πλάτος διέγερσης Αb=80% και τέσσερα μήκη 

εύκαμπτου αγωγού

 

Ex 0.12∗ = , 

 0L∗ . 
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4.4.8 Προσομοίωση αιματικής κυκλοφορίας ανθρώπι υ εμβρύου κατά την τρίτη 
εβδομάδα της κύησης 
 
 Όπως έχει 

νο

αναφερθεί ήδη λεπτομερώς στην εισαγωγή από την αρχή της 3ης μέχρι το τέλος της 
ης εβδομάδας της κύησης το αίμα κυκλοφορεί στα πρωταρχικά αγγεία του εμβρύου με απουσία των 

ήνας, ο οποίος πάλλεται ως αρχικός βηματοδότης, δίνοντας την ενέργεια 
ια τη ροή του αίματος στο κλειστό σύστημα των αγγείων του εμβρύου. Σχετικά σύντομα η 

ί

8
βαλβίδων που σχηματίζονται αργότερα. Στο σχήμα 4-32 απεικονίζεται σχηματικά το κυκλοφορικό 
σύστημα του εμβρύου την 26η ημέρα της κυήσεως, [Moore & Persaud, 1998]. Σε αυτό διακρίνεται ο 
αρχέγονος καρδιακός σωλ
γ
βηματοδότηση αναλαμβάνεται από ομάδα βηματοδοτικών κυττάρων της φλεβοκολπικής περιοχής, τα 
οποία προέρχονται είτε από τη δεξιά κοινή κύρια φλέβα είτε από το δεξιό φλεβώδη κόλπο (σχήμα 4-
32). Τα εν λόγω κύτταρα σχηματίζουν έναν εμφανή ωοειδή σχηματισμό που απαντάται αργότερα 
στην πλήρως σχηματισμένη καρδιά στην αριστερή φλεβική βαλβίδα και ονομάζεται φλεβόκομβος 
(sinoatrial node-SAN). Τα αγγεία του εμβρύου σε αυτό το πρωταρχικό στάδιο έχουν δημιουργηθεί 
από τα διαφοροποιημένα κύτταρα που ονομάζονται αγγειοβλάστες (angioblasts), τα οποία 
εξελίσσονται σε επιπεδωμένα ενδοθηλιακά κύτταρα που ενώνονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν 
μικρούς κυστικούς σχηματισμούς που ονομάζονται αγγειοκύστεις (angiocysts). Οι εν λόγω 
αγγειοκύστεις με τη σειρά τους συνενώνονται σχηματίζοντας μικρούς σωλήνες ή αγγεία που 
ονομάζονται αγγειοβλαστικές χορδές (angioblastic cords). Η όλη διεργασία αποκαλείται επιτόπιος 
σχηματισμός και συνένωση κυστιδίων ή αγγειογένεση (vasculogenesis). Οι αγγειοβλαστικές χορδές 
αναπτύσσονται σε όλο τον εμβρυϊκό δ σκο και αναστομώνονται με αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός 
εξαπλωμένου δικτύου αγγειβλαστικών πλεγμάτων (angioblastic plexuses), που καθορίζουν την αρχική 
διάταξη του κυκλοφορικού συστήματος του εμβρύου. Το δίκτυο αυτό αναπτύσσεται και επεκτείνεται 
σε όλο το έμβρυο με τρεις διεργασίες: το συνεχιζόμενο σχηματισμό και τη συνένωση των 
αγγειοκύστεων, την αγγειογένεση (εκβλάστηση νέων αγγείων από τις υπάρχουσες αγγειοβλαστικές 
χορδές) και την παρεμβολή νέων διαφοροποιημένων κυττάρων αγγειοβλαστών στα τοιχώματα των 
υπαρχόντων αγγείων, [Larsen, 2001]. 
 

 
 
Σχήμα 4-32. Σχηματική απεικόνιση του αρχέγονου αγγειακού συστήματος περί την 26η ημέρα της κύησης του 
εμβρύου του ανθρώπου. Διακρίνονται: (1) αμνίο, (2) αμνιακή κοιλότητα, (3) αορτικά τόξα, (4) φλεβώδης 
κόλπος, (5) πρόσθια, κοινή και οπίσθια κύρια φλέβα, (6) ραχιαίες μεσοτμηματικές αρτηρίες, (7) ραχιαία αορτή, 
(8) ομφαλική αρτηρία, (9) λάχνες, (10) χόριο, (11) ομφάλιος λώρος, (12) ομφαλική φλέβα, (13) λεκιθική 
αρτηρία, (14) λεκιθικός ασκός, (15) λεκιθική φλέβα, (16) αρχέγονος καρδιακός σωλήνας (καρδιά), (17) αορτική 
κοιλότητα, [Moore & Persaud, 1998]. 
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Είναι προφανές ότι το τοίχωμα αυτών των πρωταρχικών αγγείων του εμβρύου απαρτίζεται 
κυρίως από επιπεδωμένα ενδοθηλιακά κύτταρα ανεξάρτητα αν πρόκειται για φλέβες ή αρτηρίες. 
Συνεπώς, ασυμμετρίες υφίστανται κυρίως λόγω διαφορετικών γεωμετριών (διαμέτρων ή μηκών) των 
αγγείων που απαρτίζουν αυτό το πρωταρχικό κυκλοφορικό σύστημα του εμβρύου και όχι λόγω της 
ενδοτικότητάς τους. Εξάλλου, στις διάφορες διαβαθμίσεις της εγκάρσιας διατομής των εμβρυϊκών 
αγγείων, λόγω της ύπαρξης εσωτερικής επίστρωσης με καρδιακή γέλη (cardiac jelly), οφείλεται και η 
μετατροπή της παλμικής κίνησης των αγγείων σε περισταλτική και αντιστρόφως, γεγονός που 
βοηθάει στην κατευθυνόμενη ροή του αίματος, [Taber et al, 2007]. 
 Το θεωρητικό υδραυλικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της εμβρυϊκής 
κυκλοφορίας είναι παρόμοιο με αυτό του σχήματος 4-1 μόνο που οι δύο ελαστικοί αγωγοί, που 
σχηματίζουν το κλειστό κύκλωμα και εκφράζουν την αρτηριακή και φλεβική πλευρά αντίστοιχα, 
έχουν κοινό μέτρο ελαστικότητας (E0=E1) και λόγο Poisson (v0=v1) με διαφορετικές όμως διαμέτρους 
(D0≠D1) και μήκη (L0≠L1). Οι αγωγοί είναι πληρωμένοι με αίμα το οποίο θεωρείται ασυμπίεστο, 
έχοντας όμως τα χαρακτηριστικά του εμβρυϊκού αίματος μεταξύ της 3ης και 4ης εβδομάδας της 
ύησηςκ , [El Bouhmadi et al, 2000].  

 

 
 
Σχήμα 4-33. Σχηματική αναπαράσταση μοντέλου υδραυλικού κυκλώματος για την προσομοίωση της αιματικής 
κυκλοφορίας ανθρώπινου εμβρύου κατά την τρίτη εβδομάδα της κύησης, [Manopoulos & Tsangaris, 2005]. 
 

H πάλμωση του αρχέγονου καρδιαγγειακού σωλήνα γίνεται στη μία άκρη της αρτηριακής 
πλευράς και προσομοιάζεται με περιοδική δύναμη, που δρα στο εύκαμπτο αγγείο, προκαλώντας την 
υμπίεση και αποσυμπίεσή του, (σχήμα 4-33). Η συνάρτηση μεταβολής της πίεσης κατά μήκος του σ
αρχέγονου καρδιακού σωλήνα με το χρόνο είναι αντίστοιχη με τη σχέση (4-1). Δηλαδή: 
 

2 2
0 b 0(x, t) p p p sin sin ( ft)

Xα
α

= + π π⎜ ⎟
⎝ ⎠

      (4-15) 

 
όπου p0 είναι η επικρατούσα πίεση αναφοράς εξωτερικά του κυκλώματος, Χα είναι το μήκος του 
ρχέγονου καρδιακού σωλήνα (0≤x≤Xα), f η συχνότητα των παλμών του εμβρύου και p

xp

b το πλάτος 
φαρμογής της εξωτερικής πίεσης που καθορίζει, όπως έχει ήδη αναφερθεί το βαθμό συστολής της 
διατομής του αρχέγονου καρδιακού σωλήνα ίσο
 Μία τοπική αντίσταση έχει χρησιμοποιηθεί
ντίσταση των τριχοειδών στους ιστούς του εμβρύου. Θεωρώντας ότι σημειακά υπάρχει μόνιμη 

⎛ ⎞

α
ε

 με Αb (0≤Αb≤100%). 
 μεταξύ των δύο αγωγών, ώστε να προσομοιωθεί η 

α
ελάττωση της διατομής Αc μεταξύ της αρτηριακής και φλεβικής πλευράς απέναντι από τη διέγερση, η 
αντίσταση των τριχοειδών Rc μπορεί να προσομοιωθεί από τη σχέση που προκύπτει για τις απώλειες 
πίεσης σε απότομη διεύρυνση. Δηλαδή: 
 

2

c t0
c

A uR K 1
2 A A

⎛ ⎞ρ
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
        (4-16) 
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όπου Κt0 είναι ο διορθωτικός αδιάστατος συντελεστής ανεξάρτητος της γεωμετρίας γι’ αυτό λαμβάνει 
τη σταθερή τιμή 1.52, θεωρώντας ότι η ελάττωση της διατομής γίνεται απότομα, [Stergiopulos et al, 
1996] και Αc η ελάχιστη σταθερή τιμή της διατομής που προκαλεί την αντίσταση στη ροή των 
ριχοειδών. 

 Η αντίσταση των τριχοειδών θεωρείται ότι επηρεάζει το ροϊκό πεδίο καθ’ όλο το μήκος L του 
κλειστού κυκλώματος, προκα
δpc/L=RcQ/L. Συνεπώς, υφίσταται μία νέα επιπλέον επιρροή η διατμητική τάση στο τοίχωμα τR στην 

τ

λώντας μία πτώση πίεσης της οποίας η μέση τιμή κατά μήκος είναι 

εξίσωση (2-20), η οποία εκφράζεται μέσω της σχέσης: 
 

R
XR 8 A uα

⎧ ⎡ ⎤⎛ ⎞ρ πν ∂⎪τ =
 

v u
min

22

t t0

2 A A 4L t

1 A AK 1 K 1 u u
2L

∂⎢ ⎥⎝ ⎠⎪ ⎣ ⎦⎩
⎫⎡ ⎤⎛ ⎞

min c

C u C 1 1

A A

− + − + −⎢ ⎥⎨ ⎜ ⎟

⎛ ⎞ ⎪⎢ ⎥+ − + − ⎬⎜ ⎟⎜ ⎟
⎥⎠ ⎝ ⎠ ⎪⎦ ⎭

 

(4-17)

 Το συνολικό μήκος του ανθρώπινου εμβρύου μεταξύ της 3ης και 4ης εβδομάδας της κύησης
δεν είναι περισσότερο από 3 έως 5 mm, [Larsen, 1997]. Αυτό σημαίνει ότι το κυκλοφορικό σύστημα
του εμβρύου είναι πάρα πολύ μικρό γεωμετρικά και διέπεται από τις αρχές της μικροκυκλοφορίας
Επομένως, για τον υπολογισμό του ιξώδους του αίματος πρέπει να ληφθεί υπόψη το φαινόμενο
Fahreus-Linqvist. Σύμφωνα με το φαινόμενο αυτό σε σωλήνες διαμέτρου μικρότερης των 4
εμφανίζεται πτώση της φαινομενικής συνεκτικότητας, η οποία όμως αυξάνει απότομα αν η διάμετρο  
ων σωλήνων αρχίζει να γίνεται μικρότερη των 7 μm, [Whitemore, 1967]. Αυτή η αύξηση και η 
τώση 

⎢ ⎝⎣

 
 
 
 

 
 
 

. 
 
 00 μm
ς

τ
π της φαινομενικής συνεκτικότητας έχει προσομοιωθεί συναρτήσει, τόσο της διαμέτρου του 
αγγείου, όσο και του αιματοκρίτη του αίματος ως εξής, [Kiani & Hudetz, 1990]: 
 

p
44

p m

c

D21 1 1 1
D D

μ
μ =

⎡ ⎤⎡ ⎤μ⎛ ⎞ ⋅ Δ ⎛ ⎞⎛ ⎞− − ⋅ − ⋅ −⎢ ⎥⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟μ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 στο αίμα σε (cP), μc 
ίναι η φαινομενική συνεκτικότητα του αίματος στον πυρήνα των μεγάλων σχετικά αγγείων 

(διαμέτρου>300 μm), η οποία δίνεται εμπειρικά, προ
του αιματοκρίτη Ηt από τη σχέση: m

αποκτά το ερυθρό αιμοσφαίριο, ώστε να μπορεί να διέλθει από το μικρότερου αγγείο που μπορεί να 
. Συνεπώς, ταυτίζεται με τη διάμετρο του μικρότερου αγγείου από το οποίο διέρχεται το 

ίμα κα
i

αθόλου ερυθρά α

 
ώστε ν

      (4-18) 

 
Στην τελευταία σχέση μp είναι η δυναμική συνεκτικότητα του πλάσματος

ε
σομοιάζοντας πειραματικά δεδομένα, συναρτήσει 

Η D  είναι η ελάχιστη διάμετρος σε μm που t0.48+2.35H
c =e (cP)μ . 

συναντήσει
α ι κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 2.7 έως 7 μm. Το Δ είναι το πλάτος της οριακής ζώνης 
(marg nal zone) και αναφέρεται στο διάστημα που υπάρχει μεταξύ του τοιχώματος του αγγείου και 
της κεντρικής περιοχής του αγγείου στην οποία τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν την τάση να 
μεταναστεύουν. Δηλαδή, πρόκειται για περιφερειακή ζώνη μακριά από το κέντρο και προς το τοίχωμα 
του αγγείου όπου δεν υπάρχουν κ ιμοσφαίρια. Δίνεται επίσης, προσομοιάζοντας 
πειραματικά δεδομένα συναρτήσει του αιματοκρίτη από την εμπειρική σχέση: Δ=2.03-2Ηt (μm). 

Παρόλο που το σύστημα των εξισώσεων επιλύεται στην αδιάστατή του μορφή επιλέγονται 
διαστατά τα αριθμητικά δεδομένα εισόδου, ώστε να ελέγχεται όσο το δυνατόν ο ρεαλισμός της 
εφαρμογής και να αποφευχθεί τυχόν ακραία περίπτωση λύσης με ιδιομορφίες και απειρισμούς. Όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω το τοίχωμα τον αγγείων σε αυτό το στάδιο κύησης απαρτίζεται κυρίως από 
επιπεδωμένα ενδοθηλιακά κύτταρα. Έχει μετρηθεί αρκετές φορές και αναφέρεται στη βιβλιογραφία 
το μέτρο ελαστικότητας των ενδοθηλιακών κυττάρων που κυμαίνεται, είτε από 5 έως 7 kPa, [Mathur 
et al, 2001], είτε από 5 έως 8 kPa, [Caille et al, 2002]. Επιλέγεται η τιμή E0=E1=10 kPa, (πίνακας 4-6),

α είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστική η τάξη μεγέθους και να ανταποκρίνεται στο μέτρο 
ελαστικότητας του τοιχώματος των αγγείων σύμφωνα με τα παραπάνω. Ο λόγος Poisson εκλέγεται 
v0=v1=0.49, τιμή που αντιστοιχεί σε πολύ μαλακούς βιολογικούς ιστούς, [Morriss, 2008]. 
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Σταθερές και φυσιολογικές-γεωμετρικές παράμετροι Σύμβολο Τιμή-Μονάδες 
Δυναμικό ιξώδες πλάσματος στο αίμα εμβρύου μp 1.23 cP 
Πυκνότητα αίματος ρ 1.058.10-6 kg/mm3 

Μήκος αρτηριακής πλευράς L0 4.5 mm 
Μήκος φλεβικής πλευράς L1 3.5 mm 
Συνολικό μήκος αγγείων κυκλοφορικού συστήματος L 8.0 mm 
Μήκος αρχέγονου καρδιακού σωλήνα Χα 1.0 mm 
Απαραμόρφωτη εσωτερική διάμετρος αγγείου αρτηριακής 
πλευράς D0 0.15 mm 

Απαραμόρφωτη εσωτερική διάμετρος αγγείου φλεβικής 
πλευράς D1 0.20 mm 

Πάχος τοιχώματος αγγείων s0 1 0  = s .005 mm
Μέτρο ελαστικότητας τοιχώματος αγγείων E 1 10 2) 0=Ε  kg/(mm.s
Λόγος Poisson τοιχώματος αγγείων v  0.49 0=v1

Εξωτερική πίεση αναφοράς (ατμοσφαιρική: 760 mmHg) 0 101.325 kg/( m.s) p m
Συντελεστής πλάτους της εξωτερικής πίεσης διέγερσης pb (3.69 10-3  ÷ 30.4) x 
Βαθμός συστολής αρχέγονου καρδιακού σωλήνα Ab 0.5 ÷ 0.95 
Συχνότητα παλμών αρχέγονου καρδιακού σωλήνα 86 n f  ÷ 162 beats/mi
Ισοδύναμη σταθερή διάμετρος που π
ροή των τριχοειδών αγγείων 

ροκαλεί την αντίσταση στη 0.02 mm Dc 

Ελάχιστη διάμετρος ερυθρού αιμοσφαιρίου διερχόμενο από το 
μικρότερου αγγείο Dm 2.7 μm 

Αιματοκρίτης εμβρύου (ανηγμένος στη μονάδα) Ηt 0.337 
Διορθωτικός συντελεστής τοπικής αντίστασης τριχοειδών Kt0 1.52 
 
Πίνακας 4-6. Αριθμητικά δεδομένα εισόδου προσομοίωσης της εμβρυϊκής κυκλοφορίας. 

ράμετροι του μοντέλου Σύμβολο Τιμή ς 
 
Χαρακτηριστικές πα -Μονάδε
Δυναμικό ιξώδες αίματος εμβρύου μ 3 .2 cP 
Κινηματικό ιξώδες αίματος εμβρύου ν 3.02 /s  4 mm2

Απαραμόρφωτη εσωτερική διατομή αγγείου αρτηριακής .7671 x 10-2 mm2 πλευράς Α0 1

Απαραμόρφωτη εσωτερική διατομή αγγείου φλεβικής πλευράς Α 3.1416 x 10-2 mm2 1 

Ταχύτητα διάδοσης κύματος πίεσης αγγείου αρτηριακής 643. /secπλευράς κατά Moens-Korteweg c0 900 mm  

Ταχύτητα διάδοσης κύματος πίεσης αγγείου φλεβικής πλευράς 557.  
κατά Moens-Korteweg c1 634 mm/sec

Αδιάστατος αριθμός «Mach» (παράμετρος συσχετισμού των 
ταχυτήτων διάδοσης του κύματος πίεσης στις δύο πλευρές του 
κυκλοφορικού συστήματος εμβρύου 

M 1.155 

Αδιάστατος αριθμός «Strouhal» Str 0.112 ÷ 0.211 
Αδιάστατος αριθμός Womersley W 0.124 ÷ 0.170 
Αδιάστατος αριθμός «Reynolds» Re 15.97 
Λόγος της εγκάρσιας διάστασης (ακτίνα) του αγγείου 
αρτηριακής πλευράς προς την οριζόντια (συνολικό μήκος) 
αγγείων κυκλοφορικού συστήματος 

δ 0.009375 

Συντελεστής αδρανειακού όρου στη θεώρηση της διατμητικής 
τάσης του αίματος στο τοίχωμα Cu ≅4/3 

Συντελεστής ιξώδη όρου στη θεώρηση της διατμητικής τάσης 
v του αίματος στο τοίχωμα C ≅1 

Συντελεστής όρου τύρβης και αποκόλλησης στη θεώρηση της 
διατμητικής τάσης του αίματος στο τοίχωμα Kt 1.39 0 1 ÷ 2.49

 
Πίνακας 4-7. Παραγόμενα χαρακτηριστικά μεγέθη προσομοίωσης της εμβρ ς κυκλοφορίας. υϊκή
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Το δυναμικό ιξώδες του πλάσματος στο αίμα καθώς κ
την 22η εβδομάδα της κύ

αι ο ατοκρίτης για το ρυο πριν 
ησης είναι μp=1.23cP και Ηt=33.7%, [El Bouhmadi et al, 2 . Για την 

-3 g/mm3 στους 37 ο  του 
ρδιάς ξεκινούν, σύμφωνα με τη βιβ που 

πό 86 beats/min και αυξάνονται περίπου έως 162 beats/min μέχρι την 50η ημέρα μετά τη σύλληψη, 
ν επιλεγεί σε 

τέτοια 

ζονται οι χρονικές μεταβολές της πίεσης και της ταχύτητας για 
βαθμό σ =

ησης παροχής διαπιστώνεται φαινόμενο 
οπισθορ

αιμ  έμβ
000]

πυκνότητα του αίματος έχει ληφθεί η κλασική τιμή ρ=1.058.10
καρδιακού σωλήνα και της σχηματιζόμενης κα

C. Οι χτύποι
λιογραφία, περί

α
[Burggren & Warburton, 1994]. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του πίνακα 4-6 έχου

τάξη μεγέθους που να είναι συμβατή και ρεαλιστική με βάση το συνολικό μήκος του 
ανθρώπινου εμβρύου, το οποίο όπως αναφέρθηκε δεν είναι περισσότερο από 3 έως 5 mm μεταξύ της 
3ης και 4ης εβδομάδας της κύησης. 

Με βάση τα αριθμητικά δεδομένα του πίνακα 4-6 προκύπτουν τα παραγόμενα 
χαρακτηριστικά μεγέθη του πίνακα 4-7, χρησιμοποιώντας τις σχέσεις προσδιορισμού του καθενός, οι 
οποίες έχουν αναπτυχθεί, τόσο στο κεφάλαιο 2, όσο και στο παρόν κεφάλαιο. Η αριθμητική επίλυση 
των διαφορικών εξισώσεων για αυτή την περίπτωση γίνεται με εφαρμογή της μεθόδου DRP η οποία 
έχει αποδειχθεί ανωτέρω ότι δίνει την καλύτερη ακρίβεια. 

Στο σχήμα 4-34 παρουσιά
υστολής του αρχέγονου καρδιακού σωλήνα Ab 95% και καρδιακούς παλμούς 158 beats/min. 

Τόσο οι συναρτήσεις της πίεσης p(t) και της ταχύτητας u(t), όσο και της παροχής Q(t) στο σχήμα 4-35 
αναπαρίστανται για τρεις θέσεις του κυκλοφορικού συστήματος: στο μέσο του αρχέγονου καρδιακού 
σωλήνα (x=xE=0.5mm), στο μέσο της αρτηριακής πλευράς (x=2.75mm) και στο μέσο της φλεβικής 
(x=6.25mm). Παρατηρώντας τις καμπύλες της συνάρτ

ροής , το οποίο είναι αναμενόμενο λόγω της χαμηλής (φυσιολογικής) συχνότητας παλμών 
μακριά από την ιδιοσυχνότητα του συστήματος. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας της πρωταρχικής 
καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος ενός εμβρύου δεν ευνοεί τη μεταφορά των θρεπτικών 
συστατικών και αερίων γεγονός που συμβαίνει αργότερα. Ωστόσο, ο ρόλος της μεταφοράς του 
οξυγόνου μέσω της κυκλοφορίας δεν είναι σημαντικός κατά την πρώιμη ανάπτυξη του εμβρύου. 
Παρόλα αυτά όμως, η ελαφρώς ασύμμετρη ροή που δημιουργείται καταφέρνει να κυκλοφορεί τα 
διαλυμένα συστατικά μετακινώντας τα παλμικά στους ιστούς, ανεξάρτητα από το αν η μεταφορά είναι 
ο απώτερος σκοπός αργότερα. Αυτού του τύπου η αιματική κυκλοφορία μέσω ασύμμετρης πάλμωσης 
είναι χρήσιμη επίσης στην αγγειογένεση και στην πρώιμη ανάπτυξη του μυοκαρδίου, συνδυάζοντας 
τόσο τη λειτουργία της αιματικής κυκλοφορίας, όσο και την καρδιαγγειακή μορφογένεση 
(cardiovascular morphogenesis), [Hudlickä & Tayler, 1986]. 

Η κύρια παράμετρος που φανερώνει την αντλητική ικανότητα του συστήματος είναι η μέση 
χρονικά παροχή Q , η οποία όταν λαμβάνει μη μηδενικές τιμές εκφράζει στο χρονικό διάστημα μίας 
περιόδου, πόσο περισσότερο ρευστό ρέει προς τη μία σε σχέση με την αντίθετη κατεύθυνση εντός του 
κυκλοφορικού συστήματος του εμβρύου. Στα διαγράμματα του σχήματος 4-36 απεικονίζονται 
συναρτήσει της συχνότητας σφυγμών πάλμωσης του αρχέγονου καρδια ού σωλήνα και για διάφορους 
βαθμούς

κ
 συστολής οι τιμές της μέσης παροχής στο χρόνο Q , η οποία υπολογίζεται για τρεις 

περιόδους σφυγμών. Κάθε καμπύλη αντιστοιχεί σε βαθμό συστολής Αb, ο οποίος παρόλο που δεν 
είναι κοντά στην πλήρη έμφραξη (Αb=100%-deep occlusion), αποδίδει μη μηδενική μέση χρονικά 
παροχή Q . 

Λόγω της μικροσκοπικής δομής του εμβρύου κατά την 3η με 4η εβδομάδα της κύησης τα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά του, αλλά και ο βαθμός συστολής του αρχέγονου καρδιακού σωλήνα 
είναι δύσκολο να καθοριστούν επακριβώς κλινικά. Έτσι εξετάζεται ευρύ πεδίο του βαθμού συστολής 
του αρχέγονου καρδιακού σωλήνα (50≤Αb≤95%), ώστε να αναδειχθεί περίπου που κυμαίνεται η τάξη 
μεγέθους της μέσης χρονικά αδιάστατης παροχής και με ποιο τρόπο μεταβάλλεται συναρτήσει των 
δύο βασ ώνικ  παραμέτρων, της συχνότητας πάλμωσης και του βαθμού συστολής. Για αυτούς τους 
λόγους τα αποτελέσματα που εξάγονται προσομοιώνοντας με το συγκεκριμένο μοντέλο την εμβρυϊκή 
κυκλοφορία πρέπει να εκτιμηθούν κυρίως ποιοτικά και όχι ποσοτικά. 

Παρατηρείται μέσω των σχημάτων 4-35 και 4-36 η ανάπτυξη μη μηδενικής μέσης χρονικά 
παροχής Q 0≠ , η οποία είναι αύξουσα συνάρτηση της συχνότητας των παλμών του αρχέγονου 
καρδιακού σωλήνα για κάθε εξεταζόμενο βαθμό συστολής. Επιπλέον ισχύει ότι, για σταθερή 
συχνότητα παλμών, όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός συστολής, τόσο μεγαλύτερη είναι η μέση 
χρονικά παροχή του αίματος στο κυκλοφορικό σύστημα του εμβρύου. 
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Σχήμα 4-34. Χρονοσειρές 3 περιόδων (α) της πίεσης και (β) της ταχύτητας υπολογισμένες στα μέσα του 
αρχέγονου καρδιακού σωλήνα, της αρτηριακής και φλεβικής πλευράς για βαθμό συστολής Αb=95% και 
συχνότητα σφυγμών 158 beats/min. 
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Σχήμα 4-35. Χρονοσειρές 3 περιόδων της παροχής υπολογισμένης στα μέσα του αρχέγονου καρδιακού σωλήνα, 
της αρτηριακής και φλεβικής πλευράς για βαθμό συστολής Αb=95% και συχνότητα σφυγμών 158 beats/min. 
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Σχήμα 4-36. Μεταβολή της μέσης χρονικά παροχής 

93

Q  συναρτήσει της συχνότητας σφυγμών πάλμωσης του 
αρχέγονου καρδιακού σωλήνα (86≤f≤162 beats/min) και για διάφορους βαθμούς συστολής (50≤Αb≤95%). 
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4.4.9 Προσομοίωση πειραματικών αποτελεσμάτων με το μονοδιάστατο μοντέλο 
άντλησης χωρίς βαλβίδες σε κλειστό βρόχο αγωγών 
 
 Παρόλο που το μοντέλο τουλάχιστον για υψηλά πλάτη διέγερσης και υψηλές συχνότητες δεν 
επιτυγχάνει να δώσει παροχή μόνο σε μία κατεύθυνση χωρίς την εμφάνιση οπισθορροής, όπως 
συμβαίνει με το πείραμα, εντούτοις, γίνεται απόπειρα προσομοίωσης του πειράματος με το 
μονοδιάστατο μοντέλο. Εξαιτίας της εμφάνισης της οπισθορροής σε κάθε συχνότητα και πλάτος 
διέγερσης, ακόμη και όταν αυτά είναι πολύ υψηλά, τα αποτελέσματα της μέσης χρονικά παροχής του 
μοντέλου αναμένεται να υποεκτιμούν τα πειραματικά. 
 Προσαρμόζοντας τα πειραματικά δεδομένα στα δεδομένα εισόδου του μοντέλου λαμβάνονται 
οι αριθμητικές τιμές του πίνακα 4-8. Γίνεται η προσομοίωση μίας περίπτωσης διέγερσης για τη θέση 
εφαρμογής (1) (xE=150 mm) με μήκος πέλματος 100 mm και πλάτος διέγερσης Αb=82%. 
 
Φυσικές σταθερές και γεωμετρικές παράμετροι Σύμβολο Τιμή-Μονάδες 
Κινηματικό ιξώδες νερού ν 1.0339 x 10-6 m2/sec 
Πυκνότητα νερού ρ 1028.146 Kg/m3 

Μήκος εύκαμπτου αγωγού L0 1 m 
Μήκος άκαμπτου αγωγού L1 1 m 
Συνολικό μήκος κλειστού κυκλώματος L 2 m 
Απόσταση κέντρου εφαρμογής της διέγερσης (θέση διέγερσης) xE 0.15 m 
Μήκος διέγερσης Lc 0.12 m 
Απαραμόρφωτη εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου αγωγού D0 0.012 m 
Απαραμόρφωτη εσωτερική διάμετρος άκαμπτου αγωγού D1 0.012 m 
Πάχος τοιχώματος εύκαμπτου αγωγού s0 0.001 m 
Πάχος τοιχώματος άκαμπτου αγωγού s1 0.001 m 
Μέτρο ελαστικότητας εύκαμπτου αγωγού E0 1.97 x 106 Pa 
Μέτρο ελαστικότητας άκ μπτου αγωγού Ε1 108 Pa  α
Λόγος Poisson εύκαμπτου αγωγού v 0.49 0 

Λόγος Poisson άκαμπτου αγωγού v1 0.39 
Εξωτερική πίεση αναφοράς (ατμοσφαιρική περιβάλλοντος) p0 101325 Pa 
Συντελεστής του πλάτους της εξωτερικής πίεσης διέγερσης pb 4.895 ÷ 6.075 
Σχετικό πλάτος συμπίεσης Ab 0.82 
Κυκλική συχνότητα διέγερσης ω 2 ÷ 75 rad/sec 
 
Πίνακας 4-8. Αριθμητικά δεδομένα εισόδου θεωρητικού-μαθηματικού μοντέλου με βάση την πειραματική 
ιάταξη 

 νερού 
 στο πείραμα είναι τόσο π ζει 

. Επομένως, ως  
 Lc=0.12 m, θεωρώντας επιπλέον συμπίεσ  cm εκ  
ο τοίχωμα του εύκαμπτου αγωγού είναι ασκευασ ικό 
Το μέτρο ελαστικότητας των διαφό τύπων υλικώ αστικού 

 κυμαίνεται από 0.517 έως 62 Pa. Το συγκεκριμένο υλικό 
με πλατίνα (platinum cured silicone 
ή 1.97 MPa, [SILASTI ], ενώ 

λικό του άκαμπτου αγωγού στικό 
ατά δύο τά μεγέθους σε  αυτό 
1=0.39). 

α του πίνακα 4-8 οκύπτουν τ όμενα 
9, χρησιμοποιώντας τις σχέσεις σδιορισμού ός, οι 

εφάλαιο 2, όσο και στο αρόν κεφ την 

δ του κλειστού βρόχου αγωγών. 
 
 Το ιξώδες και η πυκνότητα του κορεσμένου διαλύματος NaCl, που χρησιμοποιείται στο 
είραμα, θεωρείται ότι είναι αυξημένα κατά 3% σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές του καθαρούπ
στους 20 οC. Το μήκος του πέλματος συμπίεσης

ος εύκαμπτου αγωγού
 0.1 m, ωσ
μήκος διέγε

ρακτικά συμπιέ
ελαφρώς μεγαλύτερο μήκ

ι η τιμή
ρσης του εύκαμπτου
α ωναγωγού λαμβάνετα η 1

τ
τέρωθεν των ορί
μένο από λασττου πέλματος συμπίεσης. Τ

r). 
κα  ε

σιλικόνης (silicone rubbe ρων 
.

ν ελ
σιλικόνης που εμφανίζονται στο εμπόριο 1 M
είναι κατασκευασμένο από ελαστικό σιλικόνης σκληρυμένο 

τρο ελαστικότητας με βάση τον κατασκευαστrubber) και έχει μέ C , 2009®

ο λόγος Poisson του είναι v0=0.49, [O’ Hara, 1983]. Το υ
PVC και έχει μέτρο ελαστικότητας μεγαλύτερο περίπου κ

 είναι πλα
 σχέση μεξεις 

του εύκαμπτου (Ε =108 Pa) και λόγο Poisson μικρότερο (v1
Με βάση τα αριθμητικά δεδομέν πρ α παραγ

χαρακτηριστικά μεγέθη του πίνακα 4- προ του καθεν
οποίες έχουν αναπτυχθεί, τόσο στο κ  π άλαιο κατά 
αδιαστατοποίηση. 
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Χαρακτηριστικές παράμετροι του μοντέλου Σύμβολο Τιμή- δες Μονά
Απαραμόρφωτη εσωτερική διατομή εύκαμπτου αγωγού Α 1.1 2 0 310 x 10-4 m
Απαραμόρφωτη εσωτερική διατομή άκαμπτου αγωγού Α 1.1 1310 x 10-4 m2 
Ταχύτητα διάδοσης κύματος πίεσης εύκαμπτου αγωγού κατά c 14.4  
Moens-Korteweg 0 96 m/sec

Ταχύτητα διάδοσης κύματος πίεσης άκαμπτου αγωγού κατά  
Moens-Korteweg c1 97.771 m/sec

Αδιάστατος αριθμός «Mach» (παράμετρος συσχετισμού των 
αχυτήτων διάδοσης του κύματος πίεσης στα δύο τμήματα του M 0.148 τ
κλειστού κυκλώματος αγωγών 
Αδιάστατη εξωτερική πίεση αναφοράς 0p∗  0.469 
Αδιάστατος αριθμός «Strouhal» Str 0.276 ÷ 10.348 
Αδιάστατος αριθμός Womersley W 8.345 ÷ 51.103 
Αδιάστατος αριθμός «Reynolds» Re 84122 
Λόγος της εγκάρσιας διάστασης (ακτίνα) του εύκαμπτου 
αγωγού προς την οριζόντια (συνολικό μήκος) του κλειστού 
κυκλώματος 

δ 0.003 

Συντελεστής αδρανειακού όρου στη θεώρηση της διατμητικής 
τάσης του ρευστού στο τοίχωμα Cu 1.028 ÷ 1.164 

Συντελεστής ιξώδη όρου στη θεώρηση της διατμητικής τάσης 
του ρευστού στο τοίχωμα Cv 1.890 ÷ 9.415 

Συντελεστής θόρου τύρβης και αποκόλλησης στη εώρηση της 
διατμητικής τάσης του ρευστού στο τοίχωμα Kt 1.823 (÷ 2.490) 

Αδιάστατο μήκος εύκαμπτου αγωγού 0L∗
 0.5 

1L∗  Αδιάστατο μήκος άκαμπτου αγωγού 0.5 
Συνολικό αδιάστατο μήκος κλειστού κυκλώματος L* 1 
Αδιάστατη απόσταση κέντρου εφαρμογής της διέγερσης (θέση 
διέγερσης) Ex∗

 0.075 

Αδιάστατο μήκος διέγερσης cL∗
 0.06 

 
Πίνακας 4-9. Παραγόμενα χαρακτηριστικά μεγέθη του θεωρητικ
δεδομένα του πειράμ

ού-μα ματικού μο η τα 
ατος. 

 πειραματική καμπύ  και η 
η του μοντέλου. Παρατηρείται ότι μόνο ποιοτικά μπορεί να αποδοθεί 

 με τη συχνότητα διέγερσης, αφού όπως ήταν όμενο η 
κά δεδομένα. Ωστόσο, το ολικό μέγιστο  

 διάταξης (9.3 Hz), λαμβάνοντας  τιμή -1 ένη 
υ πειράματος (-5.06 l/min). 
γραφία δεν έχει παρουσιαστεί κάποια προσομοίωσ ματικής 

ι έστω και με ελάχιστη ακρίβεια την 
ρητικ . Από έλα που 

χθεί παράλληλα με κάποια πειραματική μελέτη διακρίνονται αρχικά τα μοντέλα 
ahrenholtz, (FiI), ow, 

ως καταφέρνουν απλώς ποιοτική ύγκριση μ  
ιραμ κές, όπως  

ίου ή είναι αμιγώς θεωρητικές, όπως περιγράφονται στην  του 
ρθεί πρόσφατη έτη 

λέσματα προσομοιάζονται με μ ώς 

 εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου το μοντέλο αυτό δεν 
κτρικών αναλόγων συγκεντρωμέν ν παραμέτρων ε σε αυτή 

χανικούς νόμους  προσομοιάζει τις 

θη ντέλου με βάσ

 
 Στο σχήμα 4-37 αναπαριστάνονται γραφικά, τόσο η
θεωρητική από την προσομοίωσ

λη, όσο

η μεταβολή της μέσης χρονικά παροχής
αματι

αναμεν
προσομοίωση υποεκτιμά τα πειρ
ιδιοσυχνότητα της πειραματικής

παρατηρείται στην
.14 l/min, μειωμόμως

κατά 22.6% από την αντίστοιχη το
Μέχρι στιγμής στη βιβλιο η πειρα

μελέτης της άντλησης χωρίς βαλβίδες, η οποία να επιτυγχάνε
πρόλεξη της ροής του ρευστού με κάποιο ρευστομηχανικό θεω
έχουν αναπτυ

ό μοντέλο τα μοντ

συγκεντρωμένων παραμέτρων των Mahrenholtz και Bredow, [M
1968] αντίστοιχα, τα οποία όμ

1963] και [Bred
ε τα πειραματικά σ

αποτελέσματα. Όλες οι υπόλοιπες μελέτες ή είναι αμιγώς πε
εισαγωγή του 3ου κεφαλα

ατι αναφέρθηκαν στην
 εισαγωγή

παρόντος κεφαλαίου. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η ήδη αναφε
[Hickerson, 2005], της οποίας τα αποτε

σα  πειραματική μελ
οντέλο όχι αμιγ

ρευστομηχανικό-υπολογιστικό. 
Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην

ανήκει, ούτε στην κατηγορία των ηλε
 

, ούτω
των υπολογιστικών που εφαρμόζουν ρευστομη . Ουσιαστικά
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κυματικές ιδιότητες που απορρέουν από τέτοιου είδους άντληση
τυπικές διαδ

 χωρίς βαλβίδες, χρησ ντας τις 
όσεις και ανακλάσεις των κυμάτων, οι οποίες μπορεί να  το μό που 

κατά μήκος του εύκαμπτου αγωγού. Η βασική υπόθεση σ  
 δύο κύματα πίεσης εκπέμπονται κάθε φορά που ο εύκαμπτος αγωγός 

ες παραμέτρους από το πείραμα εξάγονται τα αποτελέσματα αυτού του 

ιμοποιώ
μηχανισ αποτελούν

αναπτύσσει διαφορά πίεσης 
υτού του μοντέλου είναι ότι

την ανάπτυξη
α
συμπιέζεται. Τα κύματα αυτά επιτρέπεται να ταξιδεύουν κατά μήκος του αγωγού και ανακλώνται τη 
στιγμή που φθάνουν στα άκρα του. Χρησιμοποιώντας νόμους της κυματικής θεωρίας και 
ντικαθιστώντας μετρήσιμα
ημιεμπειρικού κυματικού μοντέλου, τα οποία διατηρούν τα περισσότερα χαρακτηριστικά του 
φαινομένου, που παρουσιάζονται στο πείραμα, όμως υποεκτιμούν επίσης τα μετρούμενα μεγέθη, 
(σχήμα 4-38). 
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Σχήμα 4-37. Σύγκριση μεταξύ πειραματικών αποτελεσμάτων και θεωρητικού μοντέλου (στικτή καμπύλη) της 
μεταβολής της μέσης παροχής συναρτήσει της συχνότητας f, για πλάτος διέγερσης Αb=82%, μήκος διέγερσης 
Lc=120 mm, (αντιστοιχεί σε μήκος πέλματος 100mm) και θέση εφαρμογής της διέγερσης xE=150 mm. 

 
 

 
 
Σχήμα 4-38. Σύγκριση μεταξύ πειραματικών αποτελεσμάτων και θεωρητικής προσομοίωσης της μέσης χρονικά 
παροχής συναρτήσει της συχνότητας διέγερσης από το πείραμα Hickerson, [Hickerson, 2005]. 
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Συνοψίζοντας, είναι καταφανής η δυσκολία πρόλεξης του φαινομένου που να ανταποκρίνεται 
όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει, αφενός λόγω της περιορισμένης ανάπτυξης του 
μοντέλου σε μία διάσταση και αφετέρου κυρίως λόγω των περιοριστικών παραδοχών που γίνονται για 
να καταστούν επιλύσιμες αριθμητικά οι εξισώσεις. Εκτός αυτού σημαντικό ρόλο παίζει και η διάρκεια 
της συμπίεσης και αποσυμπίεσης μέσα σε μία περίοδο διέγερσης. Στο 3ο κεφάλαιο για το 
συγκεκριμένο πείραμα αναδείχθηκε μέσω της σχέσης (3-34) η μεταβολή που υφίσταται μέσα στο 
χρόνο μίας περιόδου η εγκάρσια διατομή του εύκαμπτου αγωγού που υπόκειται σε ημιστατική 
καταπόνηση συμπίεσης-αποσυμπίεσης. Αντικαθιστώντας αυτήν τη μεταβολή της εγκάρσιας διατομής 
από το πείραμα στην καταστατική εξίσωση (2-51) μεταξύ της εσωτερικής διαμορφούμενης πίεσης του 
ρευστού και της μεταβλητής διατομής του εύκαμπτου αγωγού και επιλύοντας ως προς την εξωτερική 
πίεση pe προκύπτει η μορφή: 
 

2
e 0

4
b

1p p 2 c 1
t1 A sin
T

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟= − ρ −
⎜ ⎟⎛ ⎞− π⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

       (4-19) 

 
που η εσωτερική πίεση p του κλειστού βρόχου μπορεί να θεωρηθεί περίπο ίση με την εξωτερική 

ση (4-1) 
(στικτή καμπύλη), όσο και από την (4-19) (συνεχής καμπύλη), οπότε προκύπτει η μορφή του 
συναρτησιακού της εξωτερικής πίεσης που προσομοιάζει καλύτερα τη διέγερση (συνεχείς καμπύλες), 
ώστε να διαμορφώνεται η εγκάρσια διατομή με βάση τη σχέση (3-34). Στο παράρτημα Β 
παρουσιάζονται οι καμπύλες της εξωτερικής πίεσης pe με το χρόνο, οι οποίες με ημιστατικό τρόπο 
προκαλούν δυνάμει το επιθυμητό πλάτος διέγερσης Ab του πειράματος. 
 

ό υ 
πίεση αναφοράς για ημιστατική καταπόνηση. 
 Στο σχήμα 4-39 απεικονίζεται γραφικά με το χρόνο t για δύο περιόδους στο σημείο (x=xE) 
όπου η εγκάρσια διατομή γίνεται ελάχιστη χωρικά, η εξωτερική πίεση pe, τόσο από τη σχέ
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Σχήμα 4-39. Αδιάστατη χρονική συνάρτηση της εγκάρσιας διατομής A/A0 του εύκαμπτου αγωγού, που η 
κατακόρυφη μετατόπιση προκαλεί, και αδιάστατη συνάρτηση επιβαλλόμενης εξωτερικής πίεσης pe/p0, ικανής να 
προκαλεί το επιθυμητό πλάτος συμπίεσης Αb, με βάση τη γραμμική θεωρία ελαστικότητας που ισχύει για λεπτά 
ελαστικά τοιχώματα κυλινδρικών αγωγών, (όπου: p0= patm=101325Ν/m2). Με στικτή γραμμή απεικονίζονται οι 
καμπύλες της διέγερσης του μοντέλου και με συνεχή αυτές που προκύπτουν με βάση την παραμόρφωση της 
διατομής του ελαστικού αγωγού του πειράματος. 
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 Είναι προφανές ότι η διάρκεια της συμπίεσης είναι πολύ μικρότερη από αυτή της 
αποσυμπίεσης σε μία περίοδο για το πείραμα, ενώ το αντίστροφο ισχύει στο μοντέλο. Η επιβολή ενός 
συναρτησιακού της μορφής του σχήματος 4-39 (συνεχής καμπύλη) για την εξωτερική διέγερση pe δεν 
είναι εφικτή, διότι δεν μπορεί να προσδιορισ
4-19, η οποία είναι μία από τις άγνωστες συναρτήσεις του προβλήματος. Η επιλογή συναρτησιακού 
της εξωτερικής πίεσης διέγερσης διαφορετικής μεταβολής από αυτή που πραγματικά συμβαίνει στο 
είραμα αποτελεί μία από τις αιτίες απόκλισης των αποτελεσμάτων μεταξύ μοντέλου και πειράματος. 

.5 Σύ

ι πληρωμένοι με ασυμπίεστο 
ευστό και μία περιοδική δύναμη δρα εξωτερικά σε τμήμα του εύκαμπτου αγωγού, προκαλώντας την 
συμπίεση και αποσυμπίεσή του, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μη μόνιμης ροής εντός του βρόχου. Οι 
εξισώσεις του μοντέλου αδιαστατοποιούνται, ωστόσο γίνεται επίλυση με ρεαλιστικά δεδομένα τα 
οποία ανταποκρίνονται σε διάφορες εφαρμογές άντλησης χωρίς βαλβίδες. Συνεπώς, το μοντέλο 
δοκιμάζεται στην προσομοίωση της κυκλοφορίας του εμβρύου με ρεαλιστικά δεδομένα από τη 
φυσιολογία, όπου τα αποτελέσματα δείχνουν επιλογή στην κατεύθυνση της παλμικής ροής του 
αίματος, παρόλη την απουσία καρδιακών βαλβίδων, όπως ακριβώς προβλέπεται στην εμβρυολογία. 
Επίσης, γίνεται προσομοίωση της πειραματικής διάταξης του κεφαλαίου 3, με αποτελέσματα που 
ανταποκρίνονται μόνο ποιοτικά, ωστόσο όμως ικανοποιητικά, σε σχέση με τις μέχρι τώρα 
προσομοιώσεις που εμφανίζονται σε ολόκληρη τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Οι εξισώσεις του μοντέλου επιλύονται με τρεις διαφορετικές αριθμητικές μεθοδολογίες για 
λόγους επαλήθευσης. Οι δύο είναι δεύτερης τάξης ακρίβειας στο χώρο και το χρόνο (MacCormack 
και Lax Wendroff), ενώ η τρίτη είναι τέταρτης τάξης ακρίβειας στο χώρο και το χρόνο (DRP-
Dispersion Relation Preserving). Τα αριθμητικά σχήματα MacCormack και DRP δίνουν σχεδόν όμοια 
αποτελέσματα, ενώ το Lax-Wendroff παρουσιάζει έντονες ταλαντώσεις, λόγω σφαλμάτων διασποράς 
ιδιαίτερα γύρω από σημεία ασυνέχειας, όπως εκατέρωθεν της διέγερσης και στα σημεία αλλαγής της 
ελαστικότητας του βρόχου αγωγών. Το σχήμα MacCormack είναι μεν ικανοποιητικό, ωστόσο το 
σχήμα DRP αποδεικνύεται ότι δίνει την καλύτερη ακρίβεια. Γι’ αυτό το λόγο όλα σχεδόν τα 
αποτελέσματα του θεωρητικού μοντέλου προκύπτουν με εφαρμογή αυτής της μεθόδου τετάρτης τάξης 
ακριβείας στο χώρο και το χρόνο. 

Παρουσιάζονται επίσης αποτελέσματα που φανερώνουν την επιρροή που έχει η εισαγωγή του 
όρου της πτώσης πίεσης, λόγω τύρβης και αποκόλλησης της ροής γύρω από τα έντονα συρρικνούμενα 
μήματα του εύκαμπτου αγωγού. Η χρήση του όρου βελτιώνει τη φυσική του προβλήματος, 

τον π

φείλονται σε φαινόμενα υποαρμονικού συντονισμού. Με την αύξηση του μήκους διέγερσης η μέση 
 με το πείραμα. Όσο η θέση διέγερσης πλησιάζει προς το 
ιώνεται η μέση χρονικά παροχή και το μέγιστό της 

ετατοπίζεται σε όλο και μικρότερη συχνότητα. Σε συμμετρικές θέσεις διέγερσης ως προς το κέντρο 

τεί εξ αρχής η εσωτερική πίεση του ρευστού p στη σχέση 

π
 
 
4 νοψη κεφαλαίου-γενικά σχόλια 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αποτελέσματα του βελτιωμένου μονοδιάστατου μοντέλου 
που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 2, καθώς εφαρμόζεται για να προσομοιάσει το φαινόμενο της 
άντλησης χωρίς βαλβίδες σε κλειστό κύκλωμα. Η γεωμετρία του μοντέλου που χρησιμοποιείται 
συνίσταται από δύο ελαστικούς αγωγούς διαφορετικών μέτρων ελαστικότητας, έναν εύκαμπτο και 
έναν άκαμπτο, οι οποίοι σχηματίζουν κλειστό βρόχο. Οι αγωγοί είνα
ρ

τ  
εξομαλύνοντας τις απότομες μεταβολές της μέσης χρονικά παροχής για πολύ μικρές μεταβολές της 
συχνότητας, οι οποίες γίνονται πιο ομαλές σε διακριτά μεγάλα σχετικά διαστήματα συχνοτήτων, 
διαμορφώνοντας μία ρεαλιστική τάση, όπως αυτή των πειραμάτων. Επίσης, με τη χρήση του όρου δεν 
εισάγονται ψευδείς ταλαντώσεις αριθμητικού θορύβου στη λύση, με συνέπεια, πέραν της βελτίωσης 
της φυσικής του προβλήματος, και το αριθμητικό όφελος. 

Λόγω της συγκεκριμένης προσομοίωσης με αυτόν  όρο, το ροτεινόμενο μοντέλο είναι 
ικανό να αντιμετωπίζει υψηλά πλάτη διέγερσης, η εφαρμογή των οποίων είναι απαραίτητη, διότι σε 
αυτά τα πλάτη το φαινόμενο της άντλησης χωρίς βαλβίδες είναι έντονο. Παρουσιάζονται 
αποτελέσματα για πολλές παραμέτρους που επηρεάζουν τη μέση χρονικά παροχή, όπως η συχνότητα, 
το πλάτος, το μήκος και η θέση διέγερσης του εύκαμπτου αγωγού. Για πλάτη συμπίεσης μικρότερα 
του 90% φαίνεται ότι η μέση χρονικά παροχή μεγιστοποιείται στην ιδιοσυχνότητα του κλειστού 
βρόχου, λαμβάνοντας τη μέγιστη τιμή της για πλάτος διέγερσης 75%. Για συχνότητες μικρότερες της 
ιδιοσυχνότητας παρουσιάζονται διάφορα άλλα τοπικά ακρότατα με μικρότερες όμως τιμές, που 
ο
χρονικά παροχή αυξάνει, όπως συμβαίνει και
κέντρο του εύκαμπτου αγωγού, τόσο με
μ
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του εύκαμπτου αγωγού η ροή του ρευστού απλά αντιστρέφεται με συνέπεια η μέση χρονικά παροχή 
να αλλάζει πρόσημο διατηρώντας το ίδιο μέτρο. Με την αύξηση του μήκους του εύκαμπτου αγωγού, 
διατηρώντας σταθερό το μήκος του άκαμπτου, αλλά και της διέγερσης, η μέση χρονικά παροχή 
μειώνεται και το μέγιστό της μετατοπίζεται σε όλο και μικρότερη συχνότητα. 



5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕ 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΓΩΓΟ 

 
 
 
5.1 Εισαγωγή 
 
 Εκτός από την περίπτωση της άντλησης χωρίς βαλβίδες, που αναπτύχθηκε μέχρι τώρα, 
άντληση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από έναν εύκαμπτο αγωγό συμπιέζοντάς τον μέχρι την πλήρη 
έμφραξή του σε διάφορα διαδοχικά τμήματά του και σε κατάλληλες χρονικές στιγμές, ώστε να 
επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση στην προώθηση του περιεχόμενου ρευστού. Στα σημεία συμπίεσης 
όπου συμβαίνει η πλήρη έμφραξη του εύκαμπτου αγωγού διακόπτεται τελείως η ροή του ρευστού 
ακριβώς όπως συμβαίνει και με τις διαφόρων ειδών υδραυλικές βαλβίδες. Όπως αναπτύχθηκε στο 
εισαγωγικό κεφάλαιο οι συσκευές που πραγματοποιούν αυτό το είδος της αντλητικής ροής μέσα από 
παραμορφώσιμους εύκαμπτους αγωγούς ονομάζονται περισταλτικές αντλίες. 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται ένας πρότυπος μηχανισμός συμπίεσης εύκαμπτου αγωγού 
γραμμικής περισταλτικής αντλίας από το στάδιο της μελέτης και του σχεδιασμού μέχρι την 
κατασκευή του. Μετά την κατασκευή πραγματοποιείται συναρμολόγηση κατάλληλης πειραματικής 
διάταξης και διεξάγονται πειράματα για την ανάδειξη της αντλητικής ικανότητας και την εύρεση των 
χαρακτηριστικών καμπυλών λειτουργίας της γραμμικής περισταλτικής αντλίας. Χρησιμοποιούνται 
δυο διαφορετικοί εκκεντροφόροι άξονες τέτοιοι ώστε να λειτουργεί η αντλία χωρίς και με διορθωτικό 
έμβολο (wrap cycle) αντίστοιχα. Γίνεται αξιολόγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων ως προς την 
ακρίβεια και τη σταθερή έγχυση του ρευστού για κάθε περίπτωση λειτουργίας και προσομοίωση με 
ένα απλό θεωρητικό μοντέλο βασισμένο στην αρχή διατήρησης της μάζας. 

Για την πραγματοποίηση του σχεδιασμού μίας γραμμικής περισταλτικής αντλίας είναι 
απαραίτητη η μελέτη της αρχής λειτουργίας τους. Στην επόμενη παράγραφο περιγράφεται διεξοδικά ο 
τρόπος λειτουργίας δύο τέτοιων γραμμικών περισταλτικών αντλιών από το αρχικό στάδιο του 
εννοιολογικού σχεδιασμού (concept design) μέχρι τις τεχνικά σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Η μία 
αντλία συμπιέζει τον εύκαμπτο αγωγό κατά κυματοειδή τρόπο σε μία περίοδο συμπίεσης, [Tsoukalis, 
1993], ενώ η άλλη σε δύο διαδοχικά τμήματα και σε δύο διαφορετικά χρονικά στάδια στην περίοδο 
συμπίεσης, [Hyman et al, 1993]. 
 
 
5.1.1 Γραμμική περισταλτική αντλία κυματοειδούς συμπίεσης 
 

Ο μηχανισμός άντλησης γραμμικής περισταλτικής αντλίας κυματοειδούς συμπίεσης, 
απεικονίζεται στα σχήματα 5-1 και 5-2 σε πλάγια τομή και πρόοψη αντίστοιχα. Ο εκκεντροφόρος 
άξονας (9) φέροντας τα έκκεντρα από (30α) έως (30g), στηρίζεται σε δύο ρουλεμάν κύλισης (8), τα 
οποία εδράζονται εντός ακίνητου φορέα (26). Ο εκκεντροφόρος άξονας (9) οδηγείται από κινητήρα 
(6) χαμηλής ισχύος, φέροντας γραναζωτό μειωτήρα (6α). Ένας κωδικοποιητής περιστροφής 
(rotational position encoder) (7), μαζί με έναν αισθητήρα (17) συμπεριλαμβάνονται με σκοπό να 
καταγράφεται η ταχύτητα περιστροφής και η γωνιακή θέση του εκκεντροφόρου άξονα (9). Τα σήματα 
του αισθητήρα (17) λαμβάνονται από τα ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία ελέγχουν τη λειτουργία 
της περισταλτικής αντλίας. 

Σε αντιστοιχία με κάθε ένα από τα έκκεντρα (30α) έως (30g) υπάρχουν οι ακόλουθοι 
(δάχτυλα) (11α) έως (11g). Κάθε ακόλουθος φέρνει ένα μικρό ρουλεμάν (10) του οποίου η εσωτερική 
στεφάνη (10α) στηρίζεται σε έναν πείρο (38) του ακόλουθου. Η εξωτερική στεφάνη (10b) από κάθε 
ρουλεμάν (10) ακουμπά την επιφάνεια του κάθε έκκεντρου (30α) έως (30g), έτσι ώστε να υπάρχει η 
ελάχιστη δυνατή τριβή μεταξύ των ακόλουθων (11α) έως (11g) των έκκεντρων και των έκκεντρων 
(30α) έως (30g). 
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Τα ακροδάχτυλα (37) των ακόλουθων (11) αγγίζουν τον εύκαμπτο αγωγό (16), ο οποίος 
στηρίζεται στη βάση (5). Οι ακόλουθοι (11) κινούνται στην κατακόρυφη διεύθυνση, όπως φαίνεται 
στο σχήμα 5-1, οδηγούμενοι από τις πλαϊνές τους επιφάνειες (36), μέσα σε οδηγητικά αυλάκια (26α) 
που υπάρχουν στα πλαϊνά τοιχώματα του ακίνητου φορέα (26). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 5-1. Πλάγια τομή μηχανισμού άντλησης 
κυματοειδούς συμπίεσης γραμμικής περισταλτικής 
αντλίας, όπου διακρίνονται κυρίως, τα έκκεντρα του 
εκκεντροφόρου άξονα (30), οι ακόλουθοι (11) των 
έκκεντρων με τα ρουλεμάν τους (10) και ο 
εύκαμπτος αγωγός (16), [Tsoukalis, 1999]. 

 

 
 
Σχήμα 5-2. Πρόοψη μηχανισμού άντλησης κυματοειδούς συμπίεσης γραμμικής περισταλτικής αντλίας, όπου 
διακρίνονται κυρίως, ο εκκεντροφόρος άξονας (9), τα έκκεντρα (30) του εκκεντροφόρου άξονα, οι ακόλουθοι 
των έκκεντρων (11) με τα ρουλεμάν τους (10), ο κινητήρας περιστροφής (6) και ο εύκαμπτος αγωγός (16), 
[Tsoukalis, 1999]. 
 

Από τα σχήματα 5-1 και 5-2 μπορεί να φανεί ότι το ακροδάχτυλο (37) του ακόλουθου (11α) 
του πρώτου έκκεντρου (30α) έχει πλήρως συμπιέσει τον εύκαμπτο αγωγό (16) στην κλειστή του θέση 
(με διακεκομμένη γραμμή φαίνεται ο εύκαμπτος αγωγός (16΄) στην πλήρως ανοιχτή του θέση-σχήμα 
5-1). Λόγω της πλήρους έμφραξης (deep occlussion) του εύκαμπτου αγωγού (16) από τον πρώτο 
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ακόλουθο (11α), το αντίστοιχο πρώτο έκκεντρο (30α) έχει σχεδιασμό βαλβίδας, όπως αναπτύσσεται 
παρακάτω. Τα ενδιάμεσα έκκεντρα (30b) έως (30e) έχουν ουσιαστικά το ίδιο σχήμα, αλλά 
διατάσσονται έτσι ώστε να διαφέρουν γωνιακά μεταξύ τους κατά 60 μοίρες. Αυτή η γωνιακή διαφορά 
στη διάταξή τους εξασφαλίζει ουσιαστικά ομαλό φορτίο στρέψης στον κινητήρα (6). Στο σχήμα 5-2 η 
είσοδος (16α) του εύκαμπτου αγωγού (16) φαίνεται στην αριστερή πλευρά του σχεδίου, ενώ η έξοδος 
(16b) φαίνεται στην δεξιά πλευρά. 

Ο εύκαμπτος αγωγός (16) είναι φτιαγμένος από ελαστικό υλικό κατά προτίμηση σιλικόνη. Για 
να στεγανοποιείται ο μηχανισμός οδήγησης από τυχόν διαρροή ρευστού από τον εύκαμπτο αγωγό 
(16), τοποθετείται προστατευτικό λεπτό στρώμα από πλαστικό υλικό (15) ανάμεσα στον εύκαμπτο 
αγωγό (16) και στα ακροδάχτυλα (37) των ακόλουθων (11α) έως (11g) (απεικονίζεται μόνο στο 
σχήμα 5-2 και όχι στο 5-1 χάριν ευκρίνειας). 

Από το σχήμα 5-1 μπορεί να φανεί ότι μολονότι η διαδρομή των ακόλουθων (11) από τα 
έκκεντρα (30) είναι σχετικά σημαντική, το πλάτος του μηχανισμού (φαίνεται σε πλάγια τομή στο 
σχήμα 5-1) δεν χρειάζεται να είναι πολύ μεγαλύτερο από την μέγιστη εξωτερική διάμετρο των 
έκκεντρων (30). Tα ρουλεμάν (10) τα οποία μπορεί να είναι μικρά σχετικά, τοποθετούνται με τη 
μεγαλύτερη διάστασή τους κατά την κατακόρυφη διεύθυνση συμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού (16), 
ενώ η εγκάρσια οδήγηση των ακόλουθων (11) εντός του ακίνητου φορέα (26) εξασφαλίζεται, όπως 
αναφέρθηκε, με οδηγητικά αυλάκια (26α) που υπάρχουν στα πλαϊνά τοιχώματα. 
 Οι ακόλουθοι (11) σπρώχνονται προς τα επάνω από την ελαστικότητα του εύκαμπτου αγωγού 
(16) με αποτέλεσμα να αποσυμπιέζεται. Αυτή η προς τα επάνω κίνηση είναι δυνατόν να υποστηριχθεί 
και με ελατήρια επαναφοράς. 

Η συγκεκριμένη περισταλτική αντλία [Tsoukalis, 1998], χαρακτηρίζεται από το ότι κάθε ένα 
από τα ενδιάμεσα έκκεντρα (30b) έως (30e) έχει τρία τμήματα με διαφορετικές ακτίνες καμπυλότητας 
(σχήμα 5-3). Το πρώτο τμήμα (18) έχει συνεχώς αυξανόμενη ακτίνα για τη φάση της συμπίεσης, το 
δεύτερο τμήμα (19) έχει σταθερή ακτίνα R2 ίση με την ακτίνα του τέλους του πρώτου τμήματος (18) 
για τη διατήρηση της έμφραξης (deep occlussion) του εύκαμπτου αγωγού (16) και το τρίτο τμήμα (20) 
έχει απότομη μείωση της ακτίνας, καταλήγοντας σε μικρή ακτίνα R6, για γρήγορη επανάταξη του 
εύκαμπτου αγωγού (16). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 5-3. Πλάγια όψη των ενδιάμεσων έκκεντρων, όπου 
διακρίνονται κυρίως, η ακτίνα καμπυλότητας R2 στο σημείο 
πλήρους εμβολισμού και η ακτίνα καμπυλότητας R6 στο σημείο 
πλήρους αποσυμπίεσης, [Tsoukalis, 1999]. 

 
Το πρώτο τμήμα καμπυλότητας (18) έχει συνεχώς αυξανόμενη ακτίνα (υπολογισμένη 

καμπύλη) και στο συγκεκριμένο σχεδιασμό αυτό το τμήμα εκτείνεται περισσότερο από 200 μοίρες 
γωνία. Η ακτίνα αυτού του τμήματος (18) κατά προτίμηση αυξάνεται γραμμικά με την γωνία 
περιστροφής. Το επόμενο δεύτερο τμήμα (19) έχει σταθερή ακτίνα R2, η οποία είναι η μέγιστη του 
έκκεντρου. Στο συγκεκριμένο σχεδιασμό το δεύτερο μέρος (19) διαρκεί 65 μοίρες. Στο τρίτο τμήμα 
(20) λαμβάνει χώρα απότομη μείωση από την μέγιστη ακτίνα R2 στην ελάχιστη ακτίνα R6, η οποία 
διαρκεί για γωνία περιστροφής 95 μοιρών στο συγκεκριμένο σχεδιασμό. Η μέγιστη ακτίνα R2 και το 
μήκος των ακόλουθων (11) είναι τέτοιο, ώστε ο εύκαμπτος αγωγός (16) να παραμένει εντελώς 
κλειστός για το διάστημα των 65 μοιρών. Αν και στο σχήμα 5-2 τα ακροδάχτυλα (37) μερικών 
ακόλουθων (11) φαίνονται να έχουν κάποια απόσταση από τον εύκαμπτο αγωγό (16), αυτή η 
απόσταση είναι ελάχιστη ή μηδαμινή στην πραγματικότητα, ώστε να επέρχεται ο μέγιστος δυνατός 
όγκος εμβολισμού κατά τη συμπίεση. Στο συγκεκριμένο σχεδιασμό υπάρχουν τέσσερα ενδιάμεσα 
έκκεντρα (30b) έως (30e) με τους αντίστοιχους ακόλουθους (11b) έως (11e). Αυτό εξασφαλίζει ομαλή 
ροή άντλησης. Είναι δυνατόν να έχουμε ακόμη περισσότερα ενδιάμεσα έκκεντρα με τους 

 203



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΓΩΓΟ 

αντίστοιχους ακόλουθους. Πάντως, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα ενδιάμεσο έκκεντρο πέραν 
των βαλβίδων της εισόδου (30α) και της εξόδου (30f). Σε αυτές τις περιπτώσεις η διάρκεια των τριών 
τμημάτων καμπυλότητας (18), (19) και (20) των ενδιάμεσων έκκεντρων πρέπει να προσαρμόζεται. 

Στο σχήμα 5-4 απεικονίζεται το σχήμα του πρώτου έκκεντρου (30α) που ελέγχει τον πρώτο 
ακόλουθο (11α). Σε αντίθεση με τα ενδιάμεσα έκκεντρα (30b), (30c), (30d) και (30e) το πρώτο 
έκκεντρο (30α) έχει δύο τμήματα καμπυλότητας. Ένα πρώτο τμήμα (19α) με μεγάλη ακτίνα R1 και 
ένα δεύτερο τμήμα (18α) που έχει μικρότερη ακτίνα R4. Το τμήμα (18α) που έχει μικρότερη ακτίνα 
R4 εκτείνεται σε εύρος μεγαλύτερο κατά προσέγγιση των 55 μοιρών, κατά τη διάρκεια του οποίου ο 
εύκαμπτος αγωγός (16) είναι μόνο ανοιχτός τόσο, όσο χρειάζεται για τη διαδικασία πληρώσεως. 
Αντίθετα κατά τη διάρκεια επενέργειας του τμήματος (19α) ο εύκαμπτος αγωγός (16) είναι εντελώς 
κλειστός (deep occlussion). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 5-4. Πλάγια όψη του πρώτου έκκεντρου (30α) 
(βαλβίδας), όπου διακρίνονται κυρίως, η ακτίνα 
καμπυλότητας R1 στο σημείο πλήρους έμφραξης και η 
ακτίνα καμπυλότητας R4 στο σημείο αποσυμπίεσης, 
[Tsoukalis, 1999]. 

 
Το τελευταίο έκκεντρο (30f), όπως απεικονίζεται στο σχήμα 5-5, επίσης διαφέρει από τα 

ενδιάμεσα έκκεντρα (30b), (30c), (30d) και (30e). Στην πραγματικότητα το δεύτερο τμήμα 
καμπυλότητας (19f) έχοντας μεγάλη ακτίνα R1 εκτείνεται σε εύρος κατά προτίμηση 60 μοιρών. 
Συγκρινόμενο όμως με το τμήμα καμπυλότητας (19) των έκκεντρων (30b) έως (30e), μπορεί να 
επεκταθεί κατά 65 μοίρες και να αποκτήσει συνολικό εύρος κατά προτίμηση μεγαλύτερο από 125 
μοίρες (65ο+60ο=125ο). Κατά τη διάρκεια αυτού του τμήματος (19f) ο εύκαμπτος αγωγός (16) είναι 
εντελώς κλειστός. Στο υπόλοιπο τμήμα (18f) του τελευταίου έκκεντρου (30f) η ακτίνα R4 του 
έκκεντρου είναι τέτοια, ώστε ο εύκαμπτος αγωγός (16) να συμπιέζεται ελαφρώς, εξασφαλίζοντας τη 
ροή του ρευστού προς την έξοδο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 5-5. Πλάγια όψη του τελευταίου έκκεντρου (30f) 
(βαλβίδας), όπου διακρίνονται κυρίως, η ακτίνα 
καμπυλότητας R1 στο σημείο πλήρους έμφραξης και η ακτίνα 
καμπυλότητας R4 στο σημείο αποσυμπίεσης, [Tsoukalis, 
1999]. 

 
Με σκοπό να επιτευχθεί συνεχόμενη σταθερή ροή έγχυσης ρευστού από την αντλία, ένα 

πρόσθετο έκκεντρο γραμμικοποίησης του όγκου εμβολισμού παρέχεται στο τέλος του μηχανισμού 
έγχυσης. Στο σχήμα 5-6 απεικονίζεται αυτό το πρόσθετο έκκεντρο γραμμικοποίησης (30g), το οποίο 
τοποθετείται αμέσως μετά από τα έξι άλλα έκκεντρα (30α) έως (30f), όπως απεικονίζεται στο σχήμα 
5-2, με σκοπό να εξομαλύνει τις μεταβολές της ροής του ρευστού στην έξοδο κατά τη διάρκεια της 
άντλησης. Όπως απεικονίζει το σχήμα 5-6, το πρόσθετο έκκεντρο (30g) έχει ένα πρώτο τμήμα 
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καμπυλότητας (18g) κατά τη διάρκεια του οποίου η ακτίνα αυξάνεται από ελάχιστη τιμή R5 σε 
μέγιστη τιμή R3. Από αυτή τη μέγιστη τιμή R3 η ακτίνα μειώνεται κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
τμήματος καμπυλότητας (20g) στην ελάχιστη ακτίνα R5 ξανά. Η μέγιστη ακτίνα R3 είναι μικρότερη 
από τις μέγιστες ακτίνες R1, R2 των έκκεντρων (30α) έως (30f) γιατί η διατομή του εύκαμπτου 
αγωγού (16) πρέπει να μειωθεί χωρίς να κλείσει. Η γωνιακή διάρκεια του πρώτου τμήματος (18g) 
είναι περίπου 125 μοίρες, ενώ του τμήματος (20g) είναι περίπου 235 μοίρες. Κατά τη διάρκεια που ο 
ακόλουθος (δάχτυλο-βαλβίδα) εξόδου (11f) διατηρεί τον εύκαμπτο αγωγό κλειστό, το υγρό ωθείται 
από τον ακόλουθο (δάχτυλο γραμμικοποίησης) (11g), έτσι ώστε να συνεχίζεται η ροή στην έξοδο 
πετυχαίνοντας τη σταθερότητά της. 

Προκειμένου να επεκταθεί το εύρος της γραμμικότητας πρέπει το κάτω μέρος του ακόλουθου 
(ακροδάχτυλο) (11g) του έκκεντρου σταθερής ροής (30g), να έχει μεγαλύτερη διάσταση στην κατά 
μήκος κατεύθυνση του εύκαμπτου αγωγού (16) και κατά προτίμηση το διπλάσιο συγκριτικά με το 
μήκος των δάχτυλων των άλλων έκκεντρων. Δηλαδή, ενώ κανονικά τα μήκη των ακροδάχτυλων (37) 
των ακόλουθων (11α) έως (11g) θα μπορούσαν να είναι τα ίδια στην κατά μήκος διεύθυνση 
παράλληλη του εκκεντροφόρου άξονα (9) και του εύκαμπτου αγωγού (16), στο σχήμα 5-2 φαίνεται 
ότι το μήκος του ακροδάχτυλου του ακόλουθου (11g) είναι μεγαλύτερο (περίπου διπλάσιο) από το 
μήκος των άλλων ακόλουθων (11α) έως (11f). Σκοπός αυτού είναι να αυξήσει το χρόνο γραμμικής 
λειτουργίας, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου χρόνου των 125 μοιρών που παραμένει κλειστός ο 
εύκαμπτος αγωγός (16) από τον τελευταίο ακόλουθο (11f). Το μήκος του ακροδάχτυλου του 
ακόλουθου (11g) μπορεί να είναι ακόμη και υπερδιπλάσιο από το μήκος των άλλων ακόλουθων (11α) 
έως (11f). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 5-6. Πλάγια όψη του έκκεντρου (30g) (wrap cycle), 
όπου διακρίνονται κυρίως, η ακτίνα καμπυλότητας R3 στο 
σημείο πλήρους εμβολισμού και η ακτίνα καμπυλότητας R5 
στο σημείο πλήρους αποσυμπίεσης, [Tsoukalis, 1999]. 

 
Όταν το τελευταίο έκκεντρο (30f) κλείνει τον εύκαμπτο αγωγό (16), μέσω του ακόλουθου 

(11f), κατά τη διάρκεια του τμήματος (19f), το έκκεντρο (30g) συνεχίζει να επιδρά μέσω του 
τμήματος (18g) αυξάνοντας την ακτίνα του από την ελάχιστη ακτίνα R5 στην μέγιστη ακτίνα R3, έτσι 
ώστε το ρευστό που βρίσκεται ήδη στο τέλος του εύκαμπτου αγωγού (16) να αντλείται προς τα δεξιά 
(συνήθως προς τη γραμμή του ασθενούς). Κατά τη διάρκεια του σταδίου (18f) ανοίγματος του 
εύκαμπτου αγωγού, όπου το ρευστό έχει περάσει τη βαλβίδα εξόδου (11f), η παροχή στην γραμμή του 
ασθενούς μειώνεται ελαφρώς από τη δράση του έκκεντρου σταθεροποίησης της ροής (30g), το οποίο 
επιδρά διαμέσου του τμήματος (20g), όπου μειώνεται η ακτίνα του έκκεντρου (30g) από τη μέγιστη 
τιμή R3 στην ελάχιστη R5. Ουσιαστικά, επιτυγχάνεται σταθερή παροχή, η οποία ισούται με το 
αλγεβρικό άθροισμα της μεγαλύτερης θετικής τιμής της παροχής των ενδιάμεσων ακόλουθων (11b) 
έως (11f), συν τη μειούμενη τιμή παροχής (αρνητική) λόγω του ακόλουθου (11g) σταθεροποίησης της 
ροής. 

Στο σχήμα 5-7 παρουσιάζονται σε παράθεση όλα τα έκκεντρα (30α) έως (30g) όπου 
φαίνονται, τόσο τα καμπύλα τμήματα μεταβλητής ακτίνας, όσο και τα κυκλικά με ακτίνες από R1 έως 
R6. Η μέγιστη ακτίνα R1, η οποία απαντάται στο πρώτο (30α) και τελευταίο (30f) έκκεντρο συμπιέζει 
πλήρως τον εύκαμπτο αγωγό (16) με πίεση 3 bar περίπου. Η λίγο μικρότερη ακτίνα R2, που 
απαντάται στα ενδιάμεσα έκκεντρα (30b) έως (30e) ασκεί πίεση 1 bar περίπου. Η R3 είναι η μέγιστη 
ακτίνα του έκκεντρου (30g) και κλείνει οριακά τον εύκαμπτο αγωγό (16). Η R4 είναι η μικρότερη 
ακτίνα του πρώτου (30α) και του τελευταίου (30f) έκκεντρου και διατηρεί τον εύκαμπτο αγωγό (16) 
σχετικά ανοιχτό. Η ακτίνα R5 του έκκεντρου σταθεροποίησης της ροής (30g) είναι η ελάχιστη ακτίνα 
η οποία διατηρεί τον εύκαμπτο αγωγό (16) πλήρως ανοιχτό. Τέλος, η ακτίνα R6 χρησιμοποιείται στα 
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ενδιάμεσα έκκεντρα (30b) έως (30e) και κρατά τον εύκαμπτο αγωγό (16) μακριά, ώστε να μην αγγίζει 
τα ακροδάχτυλα (37) πετυχαίνοντας πλήρη ανάταξη του εύκαμπτου αγωγού (16), ανεξάρτητα από τις 
κατασκευαστικές ανοχές. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 5-7. Πλάγια όψη με όλα τα 
έκκεντρα όπως είναι προσαρμοσμένα 
στον εκκεντροφόρο άξονα. 
Διακρίνονται σχετικά, όλες οι ακτίνες 
καμπυλότητας των έκκεντρων, 
[Tsoukalis, 1999]. 

 
 
5.1.2 Δίχρονη γραμμική περισταλτική αντλία 
 

Τα μέρη που συνθέτουν το μηχανισμό άντλησης μίας δίχρονης γραμμικής περισταλτικής 
αντλίας απεικονίζονται στο σχήμα 5-8, όπου διακρίνεται ο φορέας (22) ο οποίος φέρνει επίπεδη 
πλάκα (24) ως βάση για τον εύκαμπτο αγωγό. Η πλάκα (24) εξασφαλίζει την επιφάνεια πάνω στην 
οποία βρίσκεται το τμήμα (18) (φαίνεται με διακεκομμένη γραμμή ) του εύκαμπτου αγωγού (16) και 
έτσι μπορεί να συμπιέζεται και αποσυμπιέζεται από τις βαλβίδες και τα δάχτυλα. 

Στο φορέα (22) είναι μονταρισμένος ένας περιστρεφόμενος άξονας (26), ο οποίος οδηγείται 
από κινητήρα (δεν απεικονίζεται στο σχήμα 5-8), που συμπλέκεται με το γρανάζι (28). Ο άξονας (26) 
περιλαμβάνει τα έκκεντρα (30), (32), (34) και (36), τα οποία συνεργάζονται με τους αντίστοιχους 
συνδέσμους [στο σχήμα 5-8 φαίνεται μόνο ο σύνδεσμος (44) που συνδέεται με το έκκεντρο (36)]. Τα 
έκκεντρα μετατοπίζουν τους συνδέσμους και κατά συνέπεια μετατοπίζονται τα έμβολα-δάχτυλα (46), 
(48), (50) και (52) σε διεύθυνση κάθετη από αυτή των συνδέσμων, ενώ χρησιμοποιούνται κατάλληλοι 
μηχανισμοί οδήγησης για τα έμβολα (46), (48), (50) και (52). 

Τα τέσσερα έμβολα (46), (48), (50) και (52) είναι παλινδρομικά και κατάλληλα μονταρισμένα 
στο φορέα (22) για να κινούνται προς και από τη πλάκα (24), αποσυμπιέζοντας και συμπιέζοντας το 
τμήμα (18) του εύκαμπτου αγωγού (16). Με σκοπό να προστατεύεται το τμήμα (18) του εύκαμπτου 
αγωγού και να συγκρατούνται σκόνες και άλλα ανεπιθύμητα υλικά, παραγόμενα από τα κινούμενα 
εσωτερικά μέρη της περισταλτικής αντλίας, μία εύκαμπτη μεμβράνη (δεν απεικονίζεται στο σχήμα 5-
8) μπορεί να τοποθετηθεί στο φορέα (22) μεταξύ των δάχτυλων (46), (48), (50), (52) και του 
συμπιεζόμενου τμήματος (18) του εύκαμπτου αγωγού. Κάθε δάχτυλο (46), (48), (50) και (52) μπορεί 
να κινηθεί μεταξύ ενός ανώτερου ορίου και ενός κατώτερου για να παραμορφώνει το τμήμα (18) του 
εύκαμπτου αγωγού κατά ένα καθορισμένο ποσοστό, όπως εξηγείται παρακάτω. 

Συγκεκριμένα τα δάχτυλα (46) και (50) είναι όμοιες βαλβίδες και χρησιμεύουν στην πλήρη 
έμφραξη του εύκαμπτου αγωγού. Μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ μίας άνω ακραίας θέσης, όπως 
φαίνεται στο σχήμα 5-9(α) και μίας κάτω ακραίας θέσης όπως φαίνεται στο σχήμα 5-9(β). 
Μελετώντας τη μία βαλβίδα, για παράδειγμα τη (46) (σχήμα 5-9), η περιστροφή του άξονα (26) 
προκαλεί αντίστοιχη περιστροφή του έκκεντρου (30). Το έκκεντρο (30) είναι τοποθετημένο στον 
άξονα (26) και μετατοπίζει την άρθρωση (56) ενός μηχανισμού διωστήρων, οι οποίοι είναι ο 
σύνδεσμος οδήγησης (58) και ο σύνδεσμος περιστροφής (60). Ο σύνδεσμος οδήγησης (58) είναι 
προσαρτημένος σε έναν αποστάτη οδηγό (62), ο οποίος είναι πακτωμένος στη βαλβίδα (46). Ομοίως, 
ο σύνδεσμος περιστροφής (60) είναι προσαρτημένος στον πείρο περιστροφής (64). Επιπλέον ο 
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αποστάτης οδηγός (62) περιορίζεται σε ευθύγραμμη κίνηση εντός του χιτωνίου (63). Συνεπώς, η 
περιστροφική κίνηση του άξονα (26) μετασχηματίζεται από τη διάταξη του έκκεντρου-μηχανισμού 
συνδέσμων, που περιγράφηκε πιο πάνω, σε παλινδρομική κίνηση της βαλβίδας (46). Τα δάχτυλα (48) 
και (52) οδηγούνται από μηχανισμούς, όπως ο μηχανισμός του σχήματος 5-9, που περιγράφηκε πιο 
πάνω για την οδήγηση της βαλβίδας (46). 
 

 
 
Σχήμα 5-8. Προοπτική απεικόνιση του μηχανισμού άντλησης όπου απεικονίζεται ο συνδετικός μηχανισμός 
οδήγησης των εμβόλων της δίχρονης γραμμικής περισταλτικής αντλίας. Διακρίνονται κυρίως, ο εκκεντροφόρος 
άξονας (26), τα έκκεντρα (30), (32), (34) και (36) του εκκεντροφόρου άξονα, τα έμβολα-δάχτυλα (46), (48), (50) 
και (52) των έκκεντρων και ο εύκαμπτος αγωγός (16), [Hyman et al, 1993]. 
 

Ειδικότερα οι βαλβίδες (46) και (50) είναι τοποθετημένες, έτσι ώστε η μικρότερη δυνατή 
κίνησή τους να επαρκεί για να κλείνουν ή να ανοίγουν διαδοχικά το τμήμα (18) του εύκαμπτου 
αγωγού και να επιτρέπουν στο ρευστό να ρέει κάτω από αυτές. Με άλλα λόγια, όταν οι βαλβίδες (46), 
(50) είναι στην άνω ακραία θέση, όπως φαίνεται στο σχήμα 5-9(α), ένα άνοιγμα εξασφαλίζεται στο 
τμήμα (18) του εύκαμπτου αγωγού, το οποίο είναι αρκετό για σχετικά ανεμπόδιστη ροή του ρευστού 
κάτω από τις βαλβίδες (46) ή (50). Τυπικά, το εύρος κίνησης των βαλβίδων (46) και (50) είναι 
ρυθμισμένο σε όχι περισσότερο από μία έως τρεις φορές το πάχος του τοιχώματος του τμήματος (18) 
του εύκαμπτου αγωγού. 

Η πρώτη βαλβίδα (46) και η δεύτερη (50) αποτελούν ουσιαστικά έμβολα σημειακής 
έμφραξης και τοποθετούνται η μεν πρώτη ανάντι του δάχτυλου (48), έτσι ώστε να προκαλεί 
εμφράξεις εναλλάξ στον εύκαμπτο αγωγό (18) κατά τη διάρκεια της συμπίεσής του από το δάχτυλο 
(48), η δε δεύτερη κατάντι του δάχτυλου (48), ώστε να φράσσει τον εύκαμπτο αγωγό (18) κατά τη 
διάρκεια της συμπίεσής του από το δάχτυλο (52). Με άλλα λόγια, όταν ο μηχανισμός οδήγησης κινεί 
το δάχτυλο (48) προς την κάτω ακραία θέση του κινεί ταυτόχρονα και το δάχτυλο (52) προς την άνω 
ακραία θέση του και αντιστρόφως. Τότε η πρώτη βαλβίδα (46) κλείνει τον εύκαμπτο αγωγό ανάντι 
του πρώτου δάχτυλου (48), καθώς αυτό κινείται προς την κάτω ακραία θέση του, ενώ η δεύτερη 
βαλβίδα (50) κλείνει τον εύκαμπτο αγωγό μεταξύ του πρώτου (48) και δευτέρου δάχτυλου (52), 
καθώς το δεύτερο δάχτυλο (52) κινείται προς την κάτω ακραία θέση του. 

Θεωρείται το δεύτερο έμβολο (48) και το τέταρτο (52), (σχήμα 5-8), ότι αποτελούν δάχτυλα 
άντλησης, τα οποία συμπιέζουν χωρίς να φράσσουν εντελώς το τμήμα (18) του εύκαμπτου αγωγού 
και προωθούν το ρευστό προς την έξοδό του. Δηλαδή, συμπιέζουν το τμήμα (18) του εύκαμπτου 
αγωγού από σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό αρχικής διατομής σε σχετικά μικρότερο. Επιπρόσθετα, το 
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πρώτο δάχτυλο (48) έχει ξεχωριστή διαμόρφωση και είναι σχεδιασμένο ως το «μεγάλο» δάχτυλο, το 
οποίο συμπιέζει τον εύκαμπτο αγωγό σε ένα πρώτο του τμήμα. Το δεύτερο δάχτυλο (52) έχει επίσης 
ξεχωριστή διαμόρφωση και είναι σχεδιασμένο ως το «μικρό» δάχτυλο και συμπιέζει τον εύκαμπτο 
αγωγό σε ένα δεύτερό του τμήμα. 
 

 
(α) 

 
(β) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 5-9. Πλάγια όψη συνδετικού 
μηχανισμού οδήγησης εμβόλου της 
βαλβίδας εισόδου (α) στην άνω ακραία 
θέση (αποσυμπίεση του εύκαμπτου 
αγωγού) και (β) στην κάτω ακραία 
θέση (πλήρους έμφραξης του 
εύκαμπτου αγωγού). Διακρίνονται 
κυρίως, το έκκεντρο (30), ο σύνδεσμος 
οδήγησης (διωστήρας) (58) και το 
δάχτυλο-βαλβίδα (46), [Hyman et al, 
1993]. 

 
Εστιάζοντας σε αυτό το σημείο της περιγραφής, οι προσδιορισμοί «μεγάλο» και «μικρό» 

περιγράφουν έμβολα άντλησης τα οποία είναι κατασκευασμένα, έτσι ώστε η ποσότητα του ρευστού 
που εκτοπίζεται καθώς το «μεγάλο» δάχτυλο (48) κινείται προς το τμήμα (18) του εύκαμπτου αγωγού, 
να είναι περίπου διπλάσια της ποσότητας του ρευστού που εκτοπίζεται από αντίστοιχη κίνηση του 
«μικρού» δάχτυλου (52). Αυτό συμβαίνει διότι το πρώτο δάχτυλο (48) είναι δυο φορές σε μήκος 
μεγαλύτερο από το δεύτερο δάχτυλο (52). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κίνηση των δάχτυλων 
(48) και (52) είναι όμοια και γενικά της ίδιας διαδρομής. Βέβαια σε άλλη παραλλαγή τα δάχτυλα (48) 
και (52) μπορεί να έχουν το ίδιο μήκος, όμως το πρώτο δάχτυλο (48) μπορεί να εκτοπίζει διπλάσια 
ποσότητα ρευστού διανύοντας απόσταση, η οποία είναι περίπου διπλάσια της απόστασης που 
διανύεται από το δεύτερο δάχτυλο (52). 

Η αρχή λειτουργίας της δίχρονης γραμμικής περισταλτικής αντλίας μπορεί να κατανοηθεί 
καλύτερα παρατηρώντας το σχήμα 5-10, [Hyman & Moubayd, 1993]. Ειδικότερα, το σχήμα 5-10(α) 
αναπαριστά τη σχετική κίνηση των εμβόλων (46), (48), (50) και (52), ενώ στο 5-10(β) αναπαρίσταται 
η σχετική κίνηση των βαλβίδων (46) και (50) και των δάχτυλων (48) και (52), μέσω των καμπυλών 
(47), (51) και (49), (53) αντίστοιχα. Οι καμπύλες αυτές φαίνονται σε σχέση η μία με την άλλη για δύο 
περιόδους του χρόνου που περιλαμβάνει ενδεικτικά τις χρονικές στιγμές αναφοράς t1, t2, t3, t4 και t5 
στον άξονα του χρόνου (66). Τα έκκεντρα (30), (32), (34) και (36) είναι εξ αρχής διατεταγμένα στον 
άξονα οδήγησης (26) με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν περιστρέφονται με τον άξονα αυτόν, για να κινούν 
το σύστημα συνδέσμων που περιγράφηκε πιο πάνω, έτσι ώστε τα έμβολα (46), (48), (50) και (52) να 
παλινδρομούν, εκτελώντας κίνηση σε δύο χρόνους, όπως φαίνεται στο σχήμα 10. Ο πρώτος χρόνος 
είναι μεταξύ των χρονικών στιγμών αναφοράς t1 και t2 και ο δεύτερος χρόνος μεταξύ των t2 και t3. 

Κατά τη χρονική στιγμή t1 η βαλβίδα (46) βρίσκεται κλειστή στην κάτω ακραία θέση της 
(down), ενώ το δάχτυλο (48) και η βαλβίδα (50) στην άνω ακραία θέση τους (up), όπως φαίνεται στο 
σχήμα 5-10(β). Κατά το χρονικό διάστημα t2-t1, καθώς τα έκκεντρα (30), (32), (34) και (36) 
περιστρέφονται, οι βαλβίδες (46) και (50) παραμένουν στις σταθερά σε αυτές τις θέσεις, ενώ τα 
δάχτυλα (48) και (52) αρχίζουν να κινούνται. Συγκεκριμένα, το δάχτυλο (48) κινείται προς τα κάτω 
στην κατεύθυνση που δείχνει το βέλος (68), έχοντας ξεκινήσει από την άνω ακραία θέση (up) ή 
επίπεδο (b) και κινείται προς την κάτω ακραία θέση (down) ή επίπεδο (c). Στο σχήμα 5-10(β) 
διακρίνεται η κίνησή του μέσω της καμπύλης (49), όπου το δάχτυλο έχει φτάσει στην κάτω ακραία 
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θέση του (down) χωρίς να έχει φράξει το τμήμα (18) του εύκαμπτου αγωγού. Στη χρονική στιγμή t2, η 
βαλβίδα (46) είναι οριακά στην κάτω ακραία θέση της (down), η βαλβίδα (50) είναι οριακά στην άνω 
ακραία θέση της (up) και το δάχτυλο (48) έχει φθάσει στην κάτω ακραία θέση του (70). Στον ίδιο 
χρόνο το δάχτυλο (52), το οποίο ξεκίνησε τη χρονική στιγμή t1 από την κάτω ακραία θέση του (down) 
ή επίπεδο (c), έχει μετακινηθεί στην άνω ακραία θέση (74), όπως δείχνει το βέλος (72). Κατά αυτόν 
τον τρόπο, το δάχτυλο (48), έχοντας μετακινηθεί προς τα κάτω από την άνω ακραία θέση του (up) ή 
επίπεδο (b) προς την πλάκα (24), προωθεί το ρευστό προς τα δεξιά κατά την κατεύθυνση του βέλους 
(76). Ταυτόχρονα, το δάχτυλο (52) έχει ξεκινήσει να κινείται προς τα πάνω, ξεκινώντας από την κάτω 
ακραία θέση του (down), όπως φαίνεται από την καμπύλη κίνησής του (53), η οποία απεικονίζεται 
στο σχήμα 5-10(β) μεταξύ των σημείων t1 και t2. 
 

 
(α) 

 

 
(β) 

 
Σχήμα 5-10. (α) Σχηματική αναπαράσταση της αρχής λειτουργίας της δίχρονης γραμμικής περισταλτικής 
αντλίας. (β) Γραφική παράσταση των θέσεων των εμβόλων με το χρόνο λειτουργίας της δίχρονης γραμμικής 
περισταλτικής αντλίας για δύο περιόδους. Διακρίνεται η κίνηση των εμβόλων (46), (48), (50) και (52) μέσω των 
καμπυλών (47), (49), (51) και (53) αντίστοιχα, [Hyman & Moubayd, 1993]. 
 

Η χρήση διαφορετικών μεγεθών των δάχτυλων, δηλαδή «μεγάλο» και «μικρό», έχει σαν 
αποτέλεσμα μία τελική παροχή ρευστού παρόμοια με αυτή που προκύπτει από τον εμβολισμό που 
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συμβαίνει όταν το «μικρό» δάχτυλο δρα μόνο του. Με άλλα λόγια, επειδή το «μεγάλο» δάχτυλο (48) 
εκτοπίζει διπλάσιο όγκο από τη μονάδα όγκου του «μικρού» δάχτυλου (52), η προσδιδόμενη παροχή 
στον πρώτο χρόνο αντιστοιχεί σε μία μονάδα όγκου ρευστού προς την έξοδο του εύκαμπτου αγωγού 
(16), όπως δείχνει το βέλος (76). 

Καθώς η ημιπερίοδος ολοκληρώνεται τη χρονική στιγμή t2, το «μεγάλο» δάχτυλο (48) και το 
«μικρό» δάχτυλο (52) έχουν αλλάξει κατακόρυφες θέσεις. Επίσης τη χρονική στιγμή t2 οι βαλβίδες 
(46) και (50) αλλάζουν θέσεις. Η βαλβίδα (46) ανέρχεται προς την άνω ακραία θέση της (up) ή 
επίπεδο (c) και η βαλβίδα (50) κατέρχεται προς την κάτω ακραία θέση της (down) ή επίπεδο (d). 
Επειδή η βαλβίδα (50) είναι τώρα κλειστή και η βαλβίδα (46) είναι ανοιχτή, το ρευστό αναρροφάται 
μέσα στο τμήμα (18) του εύκαμπτου αγωγού (16) όπως δείχνει το βέλος εισόδου (78) στο σχήμα 5-
10(α). Η παροχή ρευστού μέσα στην είσοδο του τμήματος (18) του εύκαμπτου αγωγού είναι διπλάσια 
της παροχής εξόδου, αφού το δάχτυλο (48) εμβολίζει δυο φορές περισσότερο ρευστό από ότι το 
δάχτυλο (52). Στη συνέχεια, ενώ το δάχτυλο (48) ανέρχεται προς την άνω ακραία θέση του μεταξύ 
των χρονικών στιγμών t2 και t3, το δάχτυλο (52) κατέρχεται από το επίπεδο (b) στο επίπεδο (c), όπως 
φαίνεται στο σχήμα 5-10(α). Η κίνηση αυτή επιφέρει μία καθαρή μονάδα όγκου ρευστού, εγχυόμενη 
προς την έξοδο του εύκαμπτου αγωγού (16), κατά τη φορά του βέλους εξόδου (76). 
 Αυτή η κίνηση συνεχίζεται μέχρι τη χρονική στιγμή t3, στην οποία μία περίοδος έχει 
συμπληρωθεί. Τη χρονική στιγμή t3 οι βαλβίδες (46) και (50) επιστρέφουν πάλι, έτσι ώστε η βαλβίδα 
(46) να είναι ξανά στην κάτω ακραία θέση της (down) και η βαλβίδα (50) να είναι ξανά στην άνω 
ακραία θέση της (up). Δηλαδή οι βαλβίδες (46) και (50) βρίσκονται ουσιαστικά στις θέσεις που ήταν 
τη χρονική στιγμή t1, καθώς επίσης και ολόκληρο το σύστημα είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν 
στη χρονική στιγμή t1. Κατά το χρονικό διάστημα t5-t3 επαναλαμβάνεται ξανά ο κύκλος λειτουργίας 
σε μία δεύτερη περίοδο. 
 Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ταχύτητα με την οποία τα δάχτυλα (48) και (52) 
κινούνται προς τον εύκαμπτο αγωγό κατά τη διάρκεια μίας περιόδου, δεν είναι σταθερή ακόμη και σε 
ιδανικές συνθήκες. Καθώς ο εύκαμπτος αγωγός αρχίζει να συμπιέζεται, ίσες μετατοπίσεις επιφέρουν 
εμβολισμό όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων ρευστού. Με άλλα λόγια, η γραμμική παλινδρομική 
κίνηση του δάχτυλου προς τον εύκαμπτο αγωγό, καθώς αυτός προοδευτικά συμπιέζεται περισσότερο, 
επιφέρει σταδιακά ροή ρευστού διαμέσου του παραμορφωμένου εύκαμπτου αγωγού με σχετικά 
μεγάλη ταχύτητα προς τα έξω. Για να διευκρινιστεί αυτό καλύτερα, ο ιδανικός σχεδιασμός των 
δάχτυλων (48) και (52) είναι τέτοιος ώστε η ταχύτητα κάθε δάχτυλου, όταν κινείται προς τον 
εύκαμπτο αγωγό, πρέπει σχετικά να αυξάνεται και καθώς προοδευτικά ο εύκαμπτος αγωγός 
παραμορφώνεται περισσότερο να ελαττώνεται. Το πλεονέκτημα μίας τέτοιας κίνησης είναι η 
επίτευξη, όσο το δυνατό, σταθερής παροχής ρευστού προκαλούμενη από τη συμπιεστική δράση των 
αντίστοιχων δάχτυλων. 
 Από την περιγραφή ανωτέρω συνάγεται ότι ο μηχανισμός άντλησης δύο κύκλων (χρόνων), 
αποτελεί συσκευή υψηλής αποδοτικότητας επιφέροντας αποτελεσματική έγχυση ρευστού. Επίσης, 
παρέχει σταθερή μη παλλόμενη ροή ρευστού σε χαμηλές συχνότητες, η οποία απαιτείται σε ιατρικές 
συσκευές περισταλτικής άντλησης. Επιπλέον, ο προτεινόμενος σχεδιασμός απαιτεί τη χρήση πολύ 
μικρότερων κινητήρων από αυτούς που χρειάζονται άλλες συνηθισμένες γραμμικές ή στρεφόμενων 
έκκεντρων περισταλτικές αντλίες. Γενικά χρησιμοποιούνται μεγέθη κινητήρων με βάσει το μέγιστο 
φορτίο λειτουργίας και όχι το μέσο. Ο μηχανισμός, που αναφέρθηκε πιο πάνω, αναδιανέμει το φορτίο, 
έτσι ώστε ο κινητήρας να αντιμετωπίζει χαμηλότερο μέγιστο φορτίο. Η απαιτούμενη έμφραξη 
προκαλείται από δυο μικρές βαλβίδες, οι οποίες δεν εκτοπίζουν σημαντικά ποσά όγκου ρευστού, ούτε 
στρεβλώνουν το καταπονούμενο τμήμα (18) του εύκαμπτου αγωγού. Επιπλέον, τα δάχτυλα (48) και 
(52), αντίθετα με τα συνηθισμένα δάχτυλα των περισταλτικών αντλιών, ποτέ δεν φράσσουν 
(συνθλίβουν) εντελώς τον εύκαμπτο αγωγό, ώστε να παράγουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα 
καταπόνησης. 
 Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός της δίχρονης 
γραμμικής περισταλτικής αντλίας αποφεύγει απώλειες ενέργειας που παρατηρούνται σε άλλες 
συμβατικές γραμμικές και στρεφόμενων έκκεντρων περισταλτικές αντλίες. Αυτό συμβαίνει, σε 
τέτοιου τύπου αντλίες, επειδή το μεγαλύτερο ποσό της κινητικής ενέργειας καταναλώνεται 
ουσιαστικά για τη θέρμανση του εύκαμπτου αγωγού, που υφίσταται μέσω των θλιπτικών και 
διατμητικών δυνάμεων που ασκούνται, αφού τα έμβολα δεν πρέπει μόνο να προκαλούν άντληση, 
αλλά επίσης και να φράσσουν τον εύκαμπτο αγωγό. Η συγκεκριμένη αντλία ωστόσο, διαχωρίζει τις 
λειτουργίες της άντλησης και της έμφραξης με την ευρεία περιοχή κάτω από τα δάχτυλα (48) και (52) 
να μην καταπονείται σημαντικά, γιατί αυτά έχουν κατά μήκος ευρεία επιφάνεια πέλματος και δεν 
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έχουν την ιδιότητα να φράσσουν πλήρως τον εύκαμπτο αγωγό.. Συνεπώς, η ανάγκη για τέτοια 
επαναλαμβανόμενη ισχυρή συμπίεση και παραμόρφωση του εύκαμπτου αγωγού έχει σχεδόν 
εξαλειφθεί, όσο αφορά στο κομμάτι της αντλητικής λειτουργίας των δάχτυλων και παραμένει στην 
περιοχή που βρίσκεται κάτω και εκατέρωθεν από τις βαλβίδες σημειακής εφαρμογής (46) και (50), 
όπου αυτές λειτουργούν, καταπονώντας περισσότερο μόνο για μικρό τμήμα τον εύκαμπτο αγωγό 
λόγω της πλήρους έμφραξής του. Σημειώνεται ότι οι βαλβίδες (46) και (50), για να προκαλούν πλήρη 
έμφραξη στον εύκαμπτο αγωγό διανύουν πιο κοντινή απόσταση σχετικά με την εσωτερική διάμετρο 
(e) του εύκαμπτου αγωγού. Επομένως, ο εύκαμπτος αγωγός και η παραμόρφωσή του δεν επηρεάζουν 
την ακρίβεια της συσκευής, τόσο λόγω της μη ισχυρής επαναλαμβανόμενης καταπόνησης που 
λαμβάνει χώρα σε μεγάλο μήκος του εύκαμπτου αγωγού (περιοχή δάχτυλων), όσο και του μικρού 
όγκου εμβολισμού που προκαλείται από τη συμπίεση του εύκαμπτου αγωγού από τις βαλβίδες με 
μετατόπισή τους που πραγματοποιείται μεταξύ των επιπέδων (b) της άνω ακραίας θέσης των 
δάχτυλων και (d) της πλάκας αντίστοιχα. 
 Τα έμβολα (46), (48), (50) και (52) επανέρχονται στις αντίστοιχες άνω ακραίες θέσεις τους 
από τη δύναμη που ασκείται λόγω ανάταξης του γεμάτου με ρευστό ελαστικού αγωγού. Ανεπιθύμητες 
μειώσεις της παροχής, διαμέσου του εύκαμπτου αγωγού (16), μπορούν να προκληθούν, αν η δύναμη 
λόγω ανάταξης του εύκαμπτου αγωγού (16) δεν είναι αρκετή και αποτύχει να μετατοπίσει 
οποιοδήποτε από τα έμβολα (46), (48), (50) ή (52) στην αντίστοιχη άνω ακραία θέση του. Αυτό 
μπορεί να συμβεί για παράδειγμα, όταν το υλικό του τμήματος (18) του εύκαμπτου αγωγού υποστεί 
ουσιαστική κόπωση κατά τη διάρκεια παρατεταμένης περιόδου χρήσης. Είναι απαραίτητο, ωστόσο, τα 
έμβολα (46), (48), (50) και (52) να ανέρχονται πλήρως στην άνω ακραία θέση τους, ώστε να 
πληρώνεται το τμήμα του εύκαμπτου αγωγού κάτω από τα έμβολα (48) και (50) πάντα με την ίδια 
ποσότητα ρευστού και κατά συνέπεια η συσκευή να μπορεί να διανέμει το ρευστό με τον επιθυμητό 
ρυθμό έγχυσης. 
 

 
 
Σχήμα 5-11. Σχηματική αναπαράσταση της αρχής λειτουργίας μίας παραλλαγής της δίχρονης γραμμικής 
περισταλτικής αντλίας, όπου τα δάχτυλα (48) και (52) είναι του ιδίου μεγέθους, [Hyman & Moubayd, 1993]. 
 

Τελικά, στο σχήμα 5-11 απεικονίζεται σχηματικά παραλλαγή της συγκεκριμένης δίχρονης 
περισταλτικής αντλίας, στην οποία τα δάχτυλα (48) και (52) είναι του ιδίου μεγέθους. Οι συνδεόμενοι 
αποστάτες (62), (σχήμα 5-9), ωστόσο, είναι διατεταγμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε τα δάχτυλα (48) και 
(52), όντας του ίδιου μεγέθους, να κινούνται σε διαδρομές διαφορετικού μήκους. Συγκεκριμένα, όπως 
φαίνεται στο σχήμα 5-11, ενώ η κατακόρυφη διαδρομή της παλινδρομικής κίνησης του δάχτυλου (52) 
είναι μεταξύ των επιπέδων (b) και (c), η κατακόρυφη διαδρομή της παλινδρομικής κίνησης του 
δάχτυλου (48) είναι μεταξύ των επιπέδων (b) και (f). Η απόσταση μεταξύ (b) και (f) είναι μεγαλύτερη 
και συνεπώς το μήκος διαδρομής της είναι μεγαλύτερο. Εξασφαλίζοντας ότι αυτή η διαδρομή έχει 
ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος, το δάχτυλο (48) εκτοπίζει προφανώς 
περισσότερο ρευστό. Με κατάλληλη επιλογή του μήκους της κατακόρυφης διαδρομής και άρα της 
αντίστοιχης παραμόρφωσης του εύκαμπτου αγωγού, το μήκος της κατακόρυφης διαδρομής μπορεί να 
ρυθμιστεί, έτσι ώστε το δάχτυλο (48) να πιέζει τον εύκαμπτο αγωγό (18), εκτοπίζοντας διπλάσιο όγκο 
ρευστού σε σχέση με τον όγκο ρευστού που εκτοπίζεται από το δάχτυλο (52) και επομένως να 
επιτυγχάνεται ο επιθυμητός σταθερός ρυθμός έγχυσης. 
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5.2 Υπολογισμός έκκεντρων πρότυπης δίχρονης γραμμικής περισταλτικής αντλίας 
 
 Η περισταλτική αντλία που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται για να βρεθούν οι 
χαρακτηριστικές της μέσω δοκιμών βασίζεται στην αρχή λειτουργίας της δίχρονης γραμμικής 
περισταλτικής αντλίας, που αναπτύχθηκε ανωτέρω. Όμως, ο σχεδιασμός του μηχανισμού της 
βασίζεται στο σχεδιασμό που παρουσιάστηκε κατά την περιγραφή της αρχής λειτουργίας της 
γραμμικής περισταλτικής αντλίας κυματοειδούς συμπίεσης. Δηλαδή, υπάρχει άμεση επαφή των 
έκκεντρων με τα δάχτυλα συμπίεσης χωρίς να παρεμβάλλεται κάποιου είδους συνδετικός μηχανισμός 
οδήγησης. 
 Βασικό κριτήριο για το υπολογισμό των έκκεντρων του εκκεντροφόρου άξονα είναι ο τρόπος 
με τον οποίο πρέπει να συμπιέζεται ο εύκαμπτος αγωγός με το χρόνο για κάθε περίοδο διέγερσης. Ο 
τρόπος αυτός πρέπει να ικανοποιεί τη συνθήκη για όσο το δυνατό χρονικά σταθερή παροχή ρευστού, 
η οποία εξαρτάται από τη χρονική μεταβολή του όγκου εμβολισμού, όπου για σταθερό μήκος 
διέγερσης του εύκαμπτου αγωγού ανάγεται στη σταθερότητα της μεταβολής της εγκάρσιας διατομής 
για κάθε χρονικό διάστημα Δt μέσα σε μία περίοδο διέγερσης. Συνεπώς, αν αναλυθεί η επιθυμητή 
παραμόρφωση της εγκάρσιας διατομής του αγωγού με το χρόνο, τότε καθορίζεται η γεωμετρία των 
έκκεντρων και κατά συνέπεια η γεωμετρία ολόκληρης της συσκευής με τα επιμέρους εξαρτήματά της.  

Στο κεφάλαιο 3 αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο παραμορφώνεται η εγκάρσια διατομή 
του ελαστικού εύκαμπτου αγωγού από σιλικόνη (silicone rubber platinum cured), που έχει στην 
απαραμόρφωτη κατάσταση εσωτερική διάμετρο 12 mm και εξωτερική 14 mm. Λόγω του σχετικά 
λεπτού τοιχώματος (1mm=14.29%x7mm) και της μεγάλης σχετικά διατομής η παραμόρφωση του 
συγκεκριμένου εύκαμπτου αγωγού απαρτίζεται από ποικίλα γεωμετρικά σχήματα, καθώς αυξάνεται 
το πλάτος συμπίεσης. Ωστόσο, στις γραμμικές περισταλτικές αντλίες χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι 
αγωγοί σιλικόνης μικρότερων διαστάσεων και σκληρυμένοι με υπεροξείδιο (silicone rubber peroxide 
cured), οι οποίοι παρουσιάζουν καλύτερη απόκριση σε συμπίεση, ελαστική μνήμη και υψηλότερη 
αναταξιμότητα σε σχέση με αυτούς που είναι σκληρυμένοι με πλατίνα, στους οποίους όμως δίνεται 
έμφαση στη μεγιστοποίηση της αντοχής σε εφελκυσμό και διάτμηση. 

Ο εύκαμπτος αγωγός που χρησιμοποιείται για τη δίχρονη γραμμική περισταλτική αντλία είναι 
από σκληρυμένη με υπεροξείδιο σιλικόνη, ενώ τα στοιχεία διαμέτρου του εύκαμπτου αγωγού είναι 
3x5mm (εσωτερικήxεξωτερική διάμετρος). Λόγω του σχετικά μεγάλου πάχους τοιχώματος 
(1mm=40%x2.5mm) και των καλών ιδιοτήτων του υλικού του συγκεκριμένου εύκαμπτου αγωγού, 
όσο αφορά τη συμπίεση και αναταξιμότητα που αναφέρθηκαν, η διατομή του από κυκλική που είναι 
στην αρχή, καθώς συμπιέζεται προοδευτικά θεωρείται προσεγγιστικά ότι συνίσταται συνεχώς από ένα 
ορθογώνιο και δύο ημικυκλικούς δίσκους, όπως φαίνεται στα στάδια συμπίεσης του σχήματος 5-
12(α). Δηλαδή, θεωρείται ότι δε λαμβάνει σε κανένα στάδιο ελλειπτικό σχήμα και ούτε προς το τέλος 
διαμορφώνεται η περίμετρος της διατομής σε ωοειδή του Cassini και με παραπάνω συμπίεση σε ένα 
λημνίσκο του Bernoulli, όπως γίνεται με τον εύκαμπτο αγωγό (silicone rubber platinum cured) του 
πειράματος κλειστού βρόχου αγωγών του κεφαλαίου 3. 

Συνεπώς, κατά τη συμπίεση η περίμετρος της διατομής απαρτίζεται συνεχώς από δύο 
οριζόντια ευθύγραμμα τμήματα, που εδράζονται το μεν της άνω πλευράς στα επίπεδα δάχτυλα 
συμπίεσης το δε της κάτω στην επίπεδη βάση της αντλίας και από δύο πλευρικά καμπύλα τμήματα, 
που θεωρούνται ημικύκλια, τα οποία εφάπτονται στα δύο οριζόντια ευθύγραμμα τμήματα [σχήμα 5-
12(β)]. Θεωρείται ότι η περίμετρος Π του εύκαμπτου αγωγού δε μεταβάλλεται και παραμένει σε όλη 
τη διάρκεια της συμπίεσης σταθερή και συνεχώς ίση με την αρχική περίμετρο του κυκλικού 
απαραμόρφωτου εύκαμπτου αγωγού ακτίνας Rt. Η θεώρηση αυτή με μαθηματικά εκφράζεται ως εξής: 
 

Π = 2πRt ⇒ 2πr+2a = 2πRt        (5-1) 
 
όπου r είναι η εσωτερική ακτίνα της ημικυκλικής διαμόρφωσης από τη θεώρηση παραμόρφωσης του 
εύκαμπτου αγωγού και a είναι η οριζόντια απόσταση που εφάπτεται κατά την παραμόρφωση με το 
δάχτυλο [σχήμα 5-12(β)]. 

Αντικαθιστώντας το r=b/2 και επιλύοντας ως προς a τη σχέση (5-1) προκύπτει: 
 

t
ba R
2

= π − π           (5-2) 
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όπου b είναι η κατακόρυφη εσωτερική απόσταση της εγκάρσιας διατομής του παραμορφωμένου 
εύκαμπτου αγωγού. 
 

 
(α) 

 

 
(β) 

 
Σχήμα 5-12. (α) Διαδοχικές θέσεις συμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού από τα δάχτυλα. (β) Γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά συμπιεζόμενου εύκαμπτου αγωγού από τα δάχτυλα. Αριστερά διακρίνεται η απαραμόρφωτη 
κατάσταση και δεξιά μία τυχαία θέση σε παραμορφωμένη κατάσταση, όπου η περίμετρος της εσωτερικής 
διατομής συνίσταται από δύο οριζόντια ευθύγραμμα τμήματα και από δύο πλευρικά ημικυκλικά. 
 
 Το εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού σε μία τυχαία παραμορφωμένη 
θέση δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 
 

2bA
4

π
= + ab           (5-3) 

 
 Αντικαθιστώντας το a από την σχέση (5-2), η (5-3) μετατρέπεται σε δευτεροβάθμια εξίσωση 
ως προς b, ως εξής: 
 

πb2 - 4πRtb + 4A = 0         (5-4) 
 

Οι δύο λύσεις της δευτεροβάθμιας εξίσωσης (5-4) είναι: 
 

2
1,2 t t

Ab 2R 2 R= ± −
π

         (5-5) 

 
 Η λύση με το “+” απορρίπτεται, καθότι πάντα ισχύει b≤2Rt. Επομένως, η σχέση που 
προκύπτει μεταξύ της κατακόρυφης μετατόπισης b και του εμβαδού του εύκαμπτου αγωγού Α είναι: 
 

2
t t

Ab 2R 2 R= − −
π

         (5-6) 
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Σκοπός τώρα είναι να συσχετιστεί το εμβαδόν Α της εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου 
αγωγού με την αυξανόμενη ακτίνα του έκκεντρου συμπίεσης rε. Ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλλεται 
η ακτίνα του έκκεντρου rε με τη γωνία περιστροφής φ καθορίζει πόσο απότομα ή όχι συμπιέζεται ο 
εύκαμπτος αγωγός και επομένως πως μεταβάλλεται η εγκάρσια διατομή του μέσα σε μία περίοδο 
διέγερσης. Ο ρυθμός έγχυσης του ρευστού σε μία περίοδο εξαρτάται από αυτή τη μεταβολή στο χρόνο 
της εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού, όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω, για σταθερό 
μήκος επιβολής του εμβολισμού. 

Σημειώνεται εδώ ότι για υψηλές συχνότητες διέγερσης το πώς μεταβάλλεται η εγκάρσια 
διατομή του εύκαμπτου αγωγού δεν παίζει σχεδόν κανένα ρόλο στην επίτευξη σταθερής, συνεχούς και 
συγκεκριμένης παροχής ρευστού. Αρκεί μόνο η μεταβολή της συχνότητας διέγερσης για την επίτευξη 
της επιθυμητής τιμής της παροχής έγχυσης από την αντλία. Ωστόσο, σε χαμηλές συχνότητες, όπως 
αυτές που απαιτούνται για την έγχυση φαρμάκων με πολύ χαμηλή παροχή σε ανθρώπινους 
οργανισμούς, η μία περίοδος εμβολισμού του εύκαμπτου αγωγού μπορεί να διαρκεί έως και μερικά 
λεπτά, οπότε πρέπει η εγχυόμενη ποσότητα του ρευστού να ισοκατανέμεται μέσα σε μία περίοδο. Ο 
υπολογισμός που γίνεται εδώ καλύπτει ουσιαστικά αυτήν την περίπτωση χαμηλών συχνοτήτων 
διέγερσης. 

Στο σχήμα 5-13 απεικονίζεται πως μπορεί να γίνει προοδευτικά η συμπίεση του εύκαμπτου 
αγωγού όταν περιστρέφεται το προς σχεδιασμό έκκεντρο των δάχτυλων. Τα βασικά κριτήρια που 
οδηγούν στον υπολογισμό του έκκεντρου αναπτύσσονται παρακάτω. Η ελάχιστη ακτίνα του 
έκκεντρου διαγράφεται για τόσες μοίρες γωνίας περιστροφής, όσες απαιτείται ο εύκαμπτος αγωγός να 
μένει στην απαραμόρφωτη θέση. Στη συνέχεια, η ακτίνα αυξάνεται με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται 
γραμμική μείωση του εμβαδού της εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού με το χρόνο, η οποία 
οδηγεί σε γραμμική μεταβολή με το χρόνο του εγχυόμενου όγκου εμβολισμού του ρευστού και 
συνεπώς σε σταθερή παροχή εγχυόμενου ρευστού. Τέλος, η μέγιστη τιμή της ακτίνας του έκκεντρου 
αντιστοιχεί στη μέγιστη συμπίεση του εύκαμπτου αγωγού. Η διαφορά μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης 
ακτίνας του κάθε έκκεντρου πρέπει να ισούται με το μέγιστο βάθος συμπίεσης Rt-bmin που 
επιβάλλεται στον εύκαμπτο αγωγό και προφανώς διαφέρει ανάλογα αν το έκκεντρο χρησιμοποιείται 
για δάχτυλα ή βαλβίδες. Η γωνία ωε επίσης μεταξύ των ακραίων τιμών της ακτίνας του έκκεντρου 
εκλέγεται ανάλογα με τη χρήση (δάχτυλο ή βαλβίδα) και με βάση το χρονισμό, όπως αναλύεται 
παρακάτω. 

Η παραδοχή που χρειάζεται για τον εύκολο συσχετισμό της κατακόρυφης εσωτερικής 
απόστασης b της εγκάρσιας διατομής του παραμορφωμένου εύκαμπτου αγωγού με την αυξανόμενη 
ακτίνα του έκκεντρου συμπίεσης rε, χωρίς να προκαλείται ουσιαστικό σφάλμα στη γραμμική 
μεταβολή του όγκου εμβολισμού με το χρόνο, αφορά το σημείο επαφής του έκκεντρου με το έμβολο-
δάχτυλο. Θεωρείται ότι αυτό το σημείο επαφής μετατοπίζεται μόνο κατακόρυφα και ανήκει στην 
ευθεία που ορίζεται από το ακλόνητο κέντρο περιστροφής του έκκεντρου και το κέντρο συμμετρίας 
της εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού, το οποίο μετατοπίζεται επίσης μόνο κατακόρυφα. 
Δηλαδή, τα σημεία: περιστροφής του έκκεντρου, κέντρου συμμετρίας της εγκάρσιας διατομής του 
εύκαμπτου αγωγού και επαφής του έκκεντρου με το έμβολο-δάχτυλο είναι συνευθειακά. Αυτή η 
ευθεία υποτίθεται ότι παραμένει συνεχώς κάθετη στο επίπεδο συμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού 
(καπάκι αντλίας), κατά τη διάρκεια της παραμόρφωσης. 

Στην πραγματικότητα σχηματίζεται μεταβαλλόμενη γωνία θ≠π με κορυφή το σημείο επαφής 
του έκκεντρου και πλευρές τα τμήματα με άκρα το κέντρο περιστροφής του έκκεντρου και το κέντρο 
συμμετρίας της εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού αντίστοιχα, (σχήμα 5-13). Η γωνία αυτή 
εξαρτάται από το πόσο απότομη είναι η αύξηση της ακτίνας του έκκεντρου rε με βάση την επιθυμητή 
συμπίεση και από την επιφάνεια του εμβόλου-δάχτυλου με την οποία έρχεται σε επαφή το έκκεντρο. 
Η αύξηση της ακτίνας του έκκεντρου είναι αυστηρά καθορισμένη με βάσει την επίτευξη γραμμικής 
μεταβολής του όγκου εμβολισμού, όπως ήδη έχει αναφερθεί και συνεπώς δε μπορεί να σχεδιαστεί για 
παράδειγμα πιο ομαλό για την προσέγγιση της γωνίας θ≈π. Ωστόσο, η επιφάνεια του εμβόλου-
δάχτυλου, με την οποία έρχεται σε επαφή το έκκεντρο, μπορεί να επιλεχθεί κατάλληλα, ώστε να 
ισχύει η προαναφερθείσα συνευθειακή συνθήκη. Αν η διαμόρφωση του εμβόλου-δάχτυλου είναι 
επίπεδη επιφάνεια με άπειρη ακτίνα καμπυλότητας, (σχήμα 5-13), η οποία εφάπτεται με το έκκεντρο, 
τότε η γωνία θ απομακρύνεται από την τιμή π και η παραπάνω θεώρηση της συνευθειακής συνθήκης 
δεν είναι σωστή, ώστε να χρησιμοποιηθεί για το συσχετισμό των γεωμετρικών παραμέτρων b και rε. 
Αντίθετα, αν η διαμόρφωση του εμβόλου-δάχτυλου είναι ακίδα με μηδενική ακτίνα καμπυλότητας, 
[σχήμα 5-14(α)], η οποία εφάπτεται με το άκρο της στο έκκεντρο σε ένα σημείο, τότε δεν υφίσταται 
κανένα σφάλμα με τη θεώρηση της παραπάνω συνευθειακής συνθήκης, διότι είναι προφανές ότι το 

 214



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΓΩΓΟ 

σημείο αυτό ανήκει στην ευθεία που ορίζουν τα δύο κέντρα, περιστροφής του έκκεντρου και 
συμμετρίας της εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού αντίστοιχα. 
 

 
 
Σχήμα 5-13. Προοδευτική συμπίεση του εύκαμπτου αγωγού όταν περιστρέφεται το προς σχεδιασμό έκκεντρο 
των δάχτυλων. Διακρίνονται: ω γωνία μεταξύ των ακραίων τιμών της ακτίνας του έκκεντρου, θ γωνία του 
σημείου επαφής με τα κέντρα: περιστροφής του έκκεντρου και συμμετρίας της εγκάρσιας διατομής του 
εύκαμπτου αγωγού αντίστοιχα. 
 

 
(α) 

 
(β) 

 
Σχήμα 5-14. Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης του έκκεντρου στο δάχτυλο για τη συμπίεση του εύκαμπτου 
αγωγού. Διακρίνονται: (1) περιστρεφόμενο έκκεντρο, (2) έμβολο-δάχτυλο συμπίεσης, (3) εύκαμπτος αγωγός, 
(4) (α) αιχμηρή διαμόρφωση (ακίδα) εμβόλου-δάχτυλου (θ=π), (β) ένσφαιρος τριβέας (ρουλεμάν) (θ≅π), (5) 
επίπεδη βάση συμπίεσης εύκαμπτου αγωγού (καπάκι αντλίας).  
 

Όμως, η αιχμηρή αυτή διαμόρφωση δημιουργεί προβλήματα αντοχής των έκκεντρων, αφού 
εμφανίζεται έντονη συγκέντρωση τάσεων στο σημείο επαφής με αποτέλεσμα την ισχυρή φθορά του 
μηχανισμού, η οποία έχει επίπτωση και στην ακρίβεια έγχυσης. Εξάλλου, από ενεργειακής άποψης η 
λειτουργία του μηχανισμού είναι ασύμφορη λόγω μεγιστοποίησης της τριβής ολίσθησης στα σημεία 
επαφής των έκκεντρων με τα αιχμηρά δάχτυλα και τις βαλβίδες. Επομένως, η πιο κατάλληλη επιλογή 
για τη διαμόρφωση του εμβόλου-δάχτυλου είναι να χρησιμοποιηθεί καμπύλη επιφάνεια, όσο το 
δυνατόν σχεδιαστικά γίνεται, με μικρότερη ακτίνα καμπυλότητας. Η επιλογή αυτή μπορεί να είναι 
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ένας μικροσκοπικός ένσφαιρος τριβέας (ρουλεμάν), όπως απεικονίζεται στο σχήμα 5-14(β). Με αυτήν 
την επιλογή η παραπάνω συνευθειακή συνθήκη είναι αποδεκτή με ελάχιστο σφάλμα και 
ικανοποιούνται οι κατασκευαστικές απαιτήσεις για αντοχή και ομαλή λειτουργία. Είναι προφανής η 
ελάχιστη απόκλιση του σημείου επαφής στο σχήμα 5-14(β), (θ≅π). Επιπλέον, η κατανάλωση 
ενέργειας ελαττώνεται, αφού υφίσταται μόνο τριβή κύλισης και όχι ολίσθησης μέσω του ένσφαιρου 
τριβέα (ρουλεμάν). 
 Στο σχήμα 5-15 απεικονίζονται χαρακτηριστικές γεωμετρικές διαστάσεις στη θέση, όπου ο 
εύκαμπτος αγωγός είναι απαραμόρφωτος και σε τυχαία θέση συμπίεσης. Στην απαραμόρφωτη 
κατάσταση η σταθερή απόσταση Υ από το κέντρο περιστροφής του έκκεντρου μέχρι το κατώτερο 
σημείο της εσωτερικής εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού δίνεται από τη σχέση: 
 

Υ = rο + H + 2Rt         (5-7) 
 
όπου rο είναι η αρχική ακτίνα του έκκεντρου με την οποία δεν υφίσταται οριακά καμία παραμόρφωση 
του εύκαμπτου αγωγού, [σχήμα 5-15(α)] και H η σταθερή απόσταση από το σημείο επαφής του 
έκκεντρου με το έμβολο-δάχτυλο μέχρι το ανώτερο σημείο της εσωτερικής εγκάρσιας διατομής του 
εύκαμπτου αγωγού (δηλαδή το σταθερό άθροισμα του πάχους του τοιχώματος του εύκαμπτου αγωγού 
s με το σταθερό ύψος του εμβόλου-δάχτυλου). 

Σημειώνεται εδώ ότι εκτός της περιμέτρου της εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού 
άλλο στοιχείο, το οποίο θεωρείται ότι δε μεταβάλλεται και παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της 
συμπίεσης, είναι το πάχος s του εύκαμπτου αγωγού, το οποίο παραμένει ίσο με το αρχικό (1mm). 
Αυτό ισχύει μόνο για τη προκαλούμενη συμπίεση από τα δάχτυλα, η οποία είναι κρίσιμη για τον 
εμβολισμό του ρευστού. Ωστόσο, κατά τη συμπίεση από τις βαλβίδες, όπου απαιτείται πλήρης 
έμφραξη (deep occlusion) του εύκαμπτου αγωγού για την αποφυγή της οπισθορροής, το πάχος του 
εύκαμπτου αγωγού ελαττώνεται μετά την πλήρη έμφραξη. 
 Σε τυχαία θέση συμπίεσης, (σχήμα 5-15), σύμφωνα με όλες τις θεωρήσεις η απόσταση Υ είναι 
σταθερή όμοια με αυτή της αρχικής και απαραμόρφωτης κατάστασης και δίνεται από τη σχέση: 
 

Υ = rε + H + b          (5-8) 
 

 
 
Σχήμα 5-15. Χαρακτηριστικές γεωμετρικές διαστάσεις (αριστερά) στη θέση όπου ο εύκαμπτος αγωγός είναι 
απαραμόρφωτος και (δεξιά) σε τυχαία θέση συμπίεσης. Διακρίνονται: (1) περιστρεφόμενο έκκεντρο, (2) 
έμβολο-δάχτυλο συμπίεσης, (3) εύκαμπτος αγωγός. 
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Στις σχέσεις (5-7) και (5-8) τα πρώτα μέλη είναι ίσα άρα και τα δεύτερα. Συνεπώς: 
 

rε = rο + 2Rt – b          (5-9) 
 

Αντικαθιστώντας στην τελευταία σχέση την κατακόρυφη εσωτερική απόσταση της εγκάρσιας 
διατομής του παραμορφωμένου εύκαμπτου αγωγού b από τη σχέση (5-6), συσχετίζεται τελικά η 
ακτίνα του έκκεντρου rε με το εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής Α ως εξής: 
 

2
t

Ar =r +2 Rε ο −
π

         (5-10) 

 
Σημειώνεται εδώ ότι η επιλογή της ελάχιστης ακτίνας του έκκεντρου rο γίνεται με βάση την 

κατασκευαστική απαίτηση της απόστασης των οριζόντιων αξόνων, του εκκεντροφόρου και του 
συμμετρίας του εύκαμπτου αγωγού αντίστοιχα. 
 Για την επίτευξη σταθερής παροχής εγχυόμενου ρευστού πρέπει, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, να επιτυγχάνεται γραμμική μεταβολή με το χρόνο του εγχυόμενου όγκου εμβολισμού του 
ρευστού. Αυτό είναι δυνατό για συγκεκριμένο μήκος συμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού μόνο όταν 
συμβαίνει γραμμική μείωση του εμβαδού της εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού με το 
χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει η μεταβολή αυτού του εμβαδού Α με τη γωνία περιστροφής του 
έκκεντρου φ να είναι γραμμική σύμφωνα με τη σχέση: 
 

A = C1φ + C2          (5-11) 
 
όπου C1, C2 προσδιοριζόμενοι συντελεστές ανάλογα με τις τιμές του εμβαδού της εγκάρσιας διατομής 
για τιμές γωνίας περιστροφής του έκκεντρου φ=0ο και φ=φΕ στην αρχή και στο τέλος του διαστήματος 
συμπίεσης αντίστοιχα. 
 Αντικαθιστώντας την εγκάρσια διατομή από τη σχέση (5-11) στη σχέση (5-10) προκύπτει για 
το διάστημα συμπίεσης η εξίσωση διαμόρφωσης του έκκεντρου μετάβασης από μία αρχική ακτίνα rο 
σε μία μέγιστη τελική rεmax συναρτήσει της γωνίας περιστροφής φ ως εξής: 
 

 2 1
t

C Cr =r +2 Rε ο
ϕ +

−
π

2         (5-12) 

 
 Έστω ότι αυτή η μετάβαση κατά τη συμπίεση λαμβάνει χώρα μεταξύ μίας αρχικής γωνιακής 
θέσης φS, όπου ο εύκαμπτος αγωγός οριακά δεν έχει αρχίσει να παραμορφώνεται, και μίας τελικής φΕ, 
όπου ο εύκαμπτος αγωγός έχει υποστεί τη μέγιστη συμπίεση. Συνεπώς, για φ=φS είναι r=rο (ή 
Α=π ), οπότε προκύπτει, είτε μέσω της (5-11), είτε μέσω της (5-12) ότι C2=π -C1φS. Στο τέλος 
του διαστήματος συμπίεσης η γωνία περιστροφής έχει λάβει την τιμή φ=φΕ, ενώ η ακτίνα του 
έκκεντρου λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της r=rεmax. Επομένως, με αντικατάσταση στη σχέση (5-12) 
προκύπτει ο συντελεστής: 

2
tR 2

tR

 
2

max
1

S E

(r r )C
4( )

ε οπ −
= −

ϕ − ϕ
         (5-13) 

 
 Με αντικατάσταση των συντελεστών C1 και C2 στην (5-12) προκύπτει η συνάρτηση rε(φ) της 
καμπύλης συμπίεσης, με βάση την οποία πρέπει να υπολογιστεί το έκκεντρο στο γωνιακό διάστημα 
συμπίεσης (φS≤φ≤φΕ), ώστε να εμβολίζεται το ρευστό με σταθερή παροχή από το συμπιεζόμενο 
τμήμα του εύκαμπτου σωλήνα. Δηλαδή: 
 

S
max

S E
r =r +(r r )ε ο ε ο

ϕ − ϕ
−

ϕ − ϕ
        (5-14) 

 
 Λειτουργώντας αντίστροφα κατά την αποσυμπίεση θεωρείται μία αρχική γωνιακή θέση φS, 
όπου ο εύκαμπτος αγωγός έχει υποστεί ήδη τη μέγιστη συμπίεση και μία τελική φΕ, όπου ο εύκαμπτος 
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αγωγός οριακά έχει αναταχθεί πλήρως. Συνεπώς, για φ=φS η ακτίνα του έκκεντρου λαμβάνει τη 
μέγιστη τιμή της r=rεmax, ενώ στο τέλος του διαστήματος αποσυμπίεσης η γωνία περιστροφής έχει 
λάβει την τιμή φ=φΕ και είναι r=rο (ή Α=π ), οπότε προκύπτει, είτε μέσω της (5-11), είτε μέσω της 
(5-12) ότι C2=π -C1φΕ. Με αντικατάσταση στη σχέση (5-12) προκύπτει ότι ο συντελεστής C1 
δίνεται πάλι από τη σχέση (5-13) και αν αντικατασταθούν και οι δύο αυτοί συντελεστές στη σχέση (5-
12) προκύπτει η συνάρτηση rε(φ) της καμπύλης αποσυμπίεσης, με βάση την οποία πρέπει να 
υπολογιστεί το έκκεντρο στο γωνιακό διάστημα αποσυμπίεσης (φS≤φ≤φΕ), ώστε να αναρροφάται το 
ρευστό με σταθερή παροχή από το αποσυμπιεζόμενο τμήμα του εύκαμπτου σωλήνα. Δηλαδή: 

2
tR

2
tR

 

E
max

E S
r =r +(r r )ε ο ε ο

ϕ − ϕ
−

ϕ − ϕ
        (5-15) 

 
 Παρατηρώντας το σχήμα 5-16, στο οποίο φαίνεται η πρόσοψη του μηχανισμού της αντλίας, 
γίνεται μία περιγραφή ενός κύκλου λειτουργίας και πως επιτυγχάνεται η άντληση του ρευστού μέσω 
της κατάλληλης συμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού. 
 

 
 
Σχήμα 5-16. Πρόσοψη μηχανισμού πρότυπης δίχρονης γραμμικής περισταλτικής αντλίας σε στιγμιότυπο με 
κλειστές τις βαλβίδες ακριβώς πριν την έναρξη του κυρίως εμβολισμού. Διακρίνονται: (1) περιστρεφόμενα 
έκκεντρα, (2) έμβολο-δάχτυλο συμπίεσης κυρίως εμβολισμού, (3) εύκαμπτος αγωγός, (4) ένσφαιρος τριβέας 
(ρουλεμάν), (5) επίπεδη βάση συμπίεσης εύκαμπτου αγωγού (καπάκι αντλίας), (6) σταθερή βάση έδρασης της 
αντλίας, (7) έδρανα στήριξης εκκεντροφόρου άξονα, (8) εκκεντροφόρος άξονας, (9) βαλβίδα εισόδου, (10) 
βαλβίδα εξόδου, (11) διορθωτικό έμβολο-δάχτυλο συμπίεσης (wrap cycle). 
 

Ξεκινώντας από το στιγμιότυπο του σχήματος 5-16, όπου έχει εγκλωβιστεί μία ποσότητα 
ρευστού μεταξύ των δύο κλειστών βαλβίδων, ακολουθεί άνοιγμα της βαλβίδας εξόδου με αυτή της 
εισόδου να διατηρείται κλειστή και το μεγάλο δάχτυλο του κυρίως εμβολισμού να αρχίζει να 
συμπιέζει τον εύκαμπτο αγωγό, ενώ το μικρό διορθωτικό δάχτυλο να αρχίζει να τον αποσυμπιέζει, 
προκαλώντας αναρρόφηση με τον ίδιο ρυθμό. Επειδή η πίεση στην αριστερή πλευρά του διορθωτικού 
δάχτυλου είναι μεγαλύτερη, λόγω συμπίεσης του μεγάλου δάχτυλου, σε σχέση με τη δεξιά πλευρά, 
όπου ο εύκαμπτος αγωγός παραμένει απαραμόρφωτος, η πλήρωση με ρευστό του εύκαμπτου αγωγού 
κάτω από την περιοχή του διορθωτικού δάχτυλου γίνεται με το ρευστό που προέρχεται από αριστερά 
από τον εμβολισμό του μεγάλου δάχτυλου. Επίσης, λόγω του διπλάσιου όγκου εμβολισμού από το 
μεγάλο δάχτυλο σε σχέση με τον όγκο αναρροφήσεως από το μικρό διορθωτικό δάχτυλο με τον ίδιο 
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ρυθμό, η μισή ποσότητα του εμβολιζόμενου ρευστού διατίθεται για την πλήρωση του εύκαμπτου 
αγωγού κάτω από την περιοχή του διορθωτικού δάχτυλου και η άλλη μισή εγχύεται προς την έξοδο 
της αντλίας. Αυτό συμβαίνει έως ότου το μεγάλο δάχτυλο συμπιέσει πλήρως τον εύκαμπτο αγωγό και 
το μικρό τον αποσυμπιέσει πλήρως. Στη συνέχεια ανοίγει η βαλβίδα εισόδου και τα δύο δάχτυλα 
αρχίζουν να κινούνται ξανά σε αντίθετες κατευθύνσεις με τον ίδιο ρυθμό, ώστε το μεγάλο δάχτυλο να 
αποσυμπιέζει τον εύκαμπτο αγωγό και συνεπώς να αναρροφά ρευστό από την είσοδο, ενώ το μικρό 
δάχτυλο να τον συμπιέζει, ώστε να μην σταματά η έγχυση του ρευστού προς την έξοδο της αντλίας. 
Μόλις γίνει η πλήρωση του εύκαμπτου αγωγού με ρευστό κάτω από το μεγάλο δάχτυλο, τότε κλείνει 
η βαλβίδα εισόδου, εγκλωβίζοντας μία ποσότητα ρευστού μεταξύ αυτής και της βαλβίδας εξόδου. 
Κατά αυτόν τον τρόπο έχει συμπληρωθεί μία πλήρης περίοδος έγχυσης ρευστού που αντιστοιχεί σε 
μία πλήρη περιστροφή του εκκεντροφόρου άξονα. Ο παραπάνω κύκλος ξεκινά πάλι από την αρχή και 
αντιστοιχεί κάθε φορά σε έγχυση ποσότητας ρευστού, όσος είναι ο όγκος εμβολισμού του μεγάλου 
δάχτυλου συμπίεσης. 
 Για να επιτευχθεί όπως περιγράφεται ο ανωτέρω κύκλος λειτουργίας πρέπει να υπάρχει 
κατάλληλος συγχρονισμός όλων των έκκεντρων και επιπλέον ο υπολογισμός τους (ιδίως των 
δάχτυλων) για τα χρονικά διαστήματα συμπίεσης και αποσυμπίεσης να γίνει με βάση τις σχέσεις (5-
14) και (5-15), οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τη γραμμική μεταβολή του όγκου εμβολισμού ή 
αναρροφήσεως με το χρόνο. Για κάθε έκκεντρο εξάγεται η σχεδιαστική του καμπύλη rε(φ) για 
διάφορα χαρακτηριστικά διαστήματα γωνιών, στα οποία χωρίζεται ένας πλήρης κύκλος από 0 έως 
360ο. Λόγω της απαίτησης αποφυγής της οπισθορροής, πρέπει να μην υπάρχει χρονική στιγμή που να 
μένει ο εύκαμπτος αγωγός χωρίς πλήρη έμφραξη (deep occlusion) σε κάποιο από τα σημεία 
λειτουργίας των βαλβίδων. Ειδικότερα, όταν μία από τις βαλβίδες ετοιμάζεται να ανοίξει πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η άλλη έχει ήδη κλείσει. Γι’ αυτό το λόγο, τα έκκεντρα των βαλβίδων σχεδιάζονται 
με τρόπο που για διάστημα 30ο πριν ανοίξει η μία βαλβίδα, η άλλη να έχει ήδη φράξει τον εύκαμπτο 
αγωγό, ώστε τελικά σε αυτό το διάστημα και οι δύο βαλβίδες να φράσσουν μαζί τον εύκαμπτο αγωγό. 
Το διάστημα αυτό εμφανίζεται δύο φορές στον πλήρη κύκλο των 360ο, μία πριν το άνοιγμα της 
βαλβίδας εισόδου και μία πριν το άνοιγμα της βαλβίδας εξόδου. Το διάστημα 30ο+30ο=60ο 
ταυτόχρονης έμφραξης μπορεί να φαίνεται μεγάλο (∼17%), όπου παραμένει ο εύκαμπτος αγωγός 
πλήρως φραγμένος σε διάστημα ενός πλήρη κύκλου περιστροφής, όμως είναι απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της αποτροπής της οπισθορροής, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη και τυχόν κατασκευαστικά 
σφάλματα, τα οποία μπορεί να προκύψουν κατά την κατασκευή και χρονισμό των έκκεντρων. 
 Ωστόσο, βασική επιδίωξη του μηχανισμού είναι η επίτευξη συνεχούς και σταθερής παροχής 
ρευστού. Επομένως, παρόλο που για αυτό το διάστημα των 60o δεν πραγματοποιείται καμία έγχυση 
ρευστού από την αντλία, για το υπόλοιπο διάστημα των 300o (∼83% ενός πλήρη κύκλου) 
πραγματοποιείται συνεχής και σταθερή έγχυση, η οποία οφείλεται για το μισό διάστημα ίσο με 150ο 
στον εμβολισμό του μεγάλου δάχτυλου και για το υπόλοιπο μισό στον εμβολισμό του διορθωτικού 
μικρού δάχτυλου. 

Η αρχική ελάχιστη ακτίνα του έκκεντρου rεο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα έκκεντρα είναι ίση 
σε μέση τιμή με 11.65 mm. Αυτή η σχετικά μεγάλη τάξη μεγέθους για τη διάσταση των έκκεντρων 
έχει εκλεχθεί, ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί το έκκεντρο με την αναγκαία μεγάλη σχετικά 
ακρίβεια (0.1 mm). Μεγαλύτερη διάσταση δίνει ευχέρεια για μεγαλύτερη ακρίβεια στην κατασκευή, 
όμως αυξάνει την απαιτούμενη ροπή για την περιστροφή του εκκεντροφόρου άξονα με αποτέλεσμα 
τις υψηλότερες καταπονήσεις και τα αυξημένα ενεργειακά κόστη. Στο σχεδιασμό όχι πρωτοτύπων, 
όπως έχουμε εδώ, αλλά συσκευών βιοϊατρικών και τεχνολογικών εφαρμογών, τα έκκεντρα 
σχεδιάζονται πιο μικρά για αυτούς τους λόγους και για λόγους κομψότητας και φορητότητας των 
συσκευών. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο πρότυπο ενδιαφέρει η μελέτη της ακρίβειας της έγχυσης, 
οπότε επιλέγονται γενικά μεγαλύτερες σχετικά διαστάσεις. 
 Βασικά επιπλέον κριτήρια πέραν αυτού της σταθερής παροχής έγχυσης για τον υπολογισμό 
των έκκεντρων αποτελούν, η συνέχεια των καμπυλών rε(φ) στα σημεία αλλαγής του συναρτησιακού 
που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της κινηματικής του εκάστοτε δάχτυλου ή βαλβίδας, η ομαλή 
κατασκευαστική επιφάνεια των έκκεντρων σε αυτά τα σημεία αλλαγής του συναρτησιακού που 
πολλές φορές απαιτεί και τη συνέχεια της πρώτης παραγώγου της συνάρτησης rε(φ) και προφανώς, 
όπως έχει αναφερθεί ήδη, ο κατάλληλος χρονισμός των έκκεντρων για την επίτευξη της επιθυμητής 
κίνησης σε κάθε σημείο κατά μήκος του διεγειρόμενου εύκαμπτου αγωγού. 
 Επιμέρους κριτήριο αποτελεί και η ταχύτητα της κίνησης των δάχτυλων ή των εμβόλων όταν 
αποσυμπιέζουν τον εύκαμπτο αγωγό ή κινούνται σε χρονικό διάστημα που δεν επιδρούν στην 
παραμόρφωσή του (νεκροί χρόνοι). Για παράδειγμα, η ανάταξη του εύκαμπτου αγωγού πρέπει να 
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γίνεται όσο το δυνατό γρηγορότερα όταν ο αγωγός πρέπει να τροφοδοτηθεί με ρευστό από την είσοδο 
της αντλίας και αντίστοιχα η βαλβίδα εισόδου πρέπει κι αυτή να αποφράξει απότομα για να επιτραπεί 
τάχιστα η διέλευση του ρευστού από την είσοδο. Είναι προφανές ότι γενικά οι κινήσεις των βαλβίδων 
εξαρτώνται από τις κινήσεις των δάχτυλων και μάλιστα πρέπει να είναι όσο το δυνατό ταχύτερες. 
Πάντως, όσο και αν υπολογιστούν βέλτιστα τα έκκεντρα, ώστε να έχουν ταχύτητες τα δάχτυλα και οι 
βαλβίδες που να ανταποκρίνονται σε υψηλό βαθμό απόδοσης της αντλίας, αυξανομένης της 
συχνότητας διέγερσης υπάρχει μία τιμή σχετικά υψηλή πέραν της οποίας η αναταξιμότητα του 
εύκαμπτου αγωγού δε διασφαλίζεται, λόγω αδράνειας στην κίνηση των τοιχωμάτων του, με 
αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει ο εύκαμπτος αγωγός να πληρώνεται με την ίδια ποσότητα ρευστού 
και συνεπώς να αλλοιώνεται η ακρίβεια στην έγχυση του ρευστού. 
 
 
 5.2.1 Υπολογισμός έκκεντρου μεγάλου εμβόλου-δάχτυλου 
 
 Το μεγάλο έμβολο-δάχτυλο πρέπει να συμπιέζει, όπως αναφέρθηκε, τον εύκαμπτο αγωγό για 
150ο διάστημα από την απαραμόρφωτη θέση εξωτερικής κυκλικής διαμέτρου 2Rt+2s=5mm στην 
μέγιστα συμπιεσμένη bmin+2s=2.1mm, [σχήμα 5-17(β) & (γ)]. Συνεπώς, εκτελείται διαδρομή του 
εμβόλου 2.9 mm ικανή να συμπιέσει τον εύκαμπτο αγωγό σχεδόν πλήρως, αφήνοντας διάκενο 
bmin=0.1 mm, ώστε να μην καταπονείται ισχυρά ο σωλήνας και φθείρεται. Επιπλέον πέραν της 
φθοράς, το διάκενο αυτό είναι απαραίτητο, ώστε να μη λειτουργεί σα βαλβίδα το μεγάλο δάχτυλο με 
πλήρη έμφραξη σε τόσο μεγάλο μήκος του εύκαμπτου αγωγού, διότι τότε προκαλείται εσφαλμένη 
πρόσδοση παροχής λόγω εμβολισμού από τη σύνθλιψη των τοιχωμάτων του σωλήνα (φαινόμενο 
πηγής υψηλής αντίστασης κατά Kenner), (high resistance flow source), [Kenner et al, 2000] και 
[Kenner, 2004]. Το φαινόμενο αυτό λαμβάνει χώρα βέβαια στα δύο σημεία όπου συμπιέζουν ισχυρά 
οι βαλβίδες, αλλά είναι πολύ εξασθενημένο καθότι η συμπίεση δε γίνεται για σημαντικό μήκος του 
εύκαμπτου αγωγού αλλά σημειακά. 
 

 
 
Σχήμα 5-17. Διαδοχικές θέσεις συμπίεσης-αποσυμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού από το μεγάλο έμβολο-
δάχτυλο. (α) Ανώτατη θέση μεγάλου εμβόλου-δάχτυλου (απαραμόρφωτος εύκαμπτος αγωγός). (β) Θέση επαφής 
μεγάλου εμβόλου-δάχτυλου με τον εύκαμπτο αγωγό οριακά πριν αρχίσει η παραμόρφωσή του κατά τη 
συμπίεση. (γ) Κατώτατη θέση μεγάλου εμβόλου-δάχτυλου (μέγιστα παραμορφωμένος εύκαμπτος αγωγός). 
 
 Στη συνέχεια το μεγάλο αυτό δάχτυλο παραμένει ακίνητο στην κατώτερη θέση για διάστημα 
60ο, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο στη βαλβίδα εξόδου να φράξει τον εύκαμπτο αγωγό, ενώ η 
βαλβίδα εισόδου παραμένει ακόμη κλειστή για διάστημα 30ο, ώστε να υπάρχει κοινό διάστημα στο 
οποίο φράσσουν και οι δύο βαλβίδες για την εξασφάλιση της εξάλειψης του φαινομένου της 
οπισθορροής. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος των 60ο η βαλβίδα εισόδου αποφράσσει τον 
εύκαμπτο αγωγό τάχιστα και το μεγάλο έμβολο ανεβαίνει μέσα σε 40ο, περίπου κατά 0.6 mm 
παραπάνω από τα 5 mm που απαιτούνται για να αποσυμπιεστεί πλήρως ο εύκαμπτος αγωγός, δίνοντάς 
του κατά αυτό τον τρόπο μεγαλύτερη ευχέρεια στην ανάταξή του, [σχήμα 5-17(α)]. Το μεγάλο 
δάχτυλο παραμένει σε αυτή τη θέση για 92ο και αρχίζει κατόπιν και κινείται προς το σωλήνα 
διανύοντας απόσταση περίπου 0.6 mm για 18ο μέχρι να έρθει πάλι σε επαφή με τον πληρωμένο με 
ρευστό εύκαμπτο αγωγό οριακά πριν αρχίσει ξανά η συμπίεση για το διάστημα των 150ο. 
 Εκφράζοντας με μαθηματικά τη συνάρτηση μεταβολής του έκκεντρου του μεγάλου εμβόλου-
δάχτυλου προκύπτουν οι συναρτήσεις rε(φ) ορισμένες στα αντίστοιχα γωνιακά διαστήματα: 
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 Συμπίεση: 
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Μετακίνηση πριν την έναρξη της συμπίεσης: 
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όπου φS και φΕ είναι η αρχική και τελική γωνία αντίστοιχα (σε rad) στο εκάστοτε γωνιακό διάστημα 
ισχύος της συνάρτησης rε(φ). Οι αριθμητικές τιμές των ακτινών rο, rεο, rεmax εκφράζονται σε mm, ενώ 
οι γωνίες σε ακτίνια. Για λόγους κατανόησης δίνονται και τα αντίστοιχα διαστήματα γωνιών σε ο. 
 
 
5.2.2 Υπολογισμός έκκεντρου μικρού (διορθωτικού) εμβόλου-δάχτυλου 
 
 Καθώς το μεγάλο έμβολο δάχτυλο συμπιέζει τον εύκαμπτο αγωγό για διάστημα 150ο το μικρό 
έμβολο-δάχτυλο πρέπει να αποσυμπιέζει, όπως αναφέρθηκε, τον εύκαμπτο αγωγό για το ίδιο 
διάστημα από την μέγιστα συμπιεσμένη θέση bmin+2s=2.1mm στην απαραμόρφωτη θέση εξωτερικής 
κυκλικής διαμέτρου 2Rt+2s=5mm, [σχήμα 5-18(α) & (β)]. Συνεπώς, εκτελείται διαδρομή του εμβόλου 
2.9 mm ικανή να αποσυμπιέσει τον εύκαμπτο αγωγό πλήρως. Στη συνέχεια το μικρό αυτό δάχτυλο 
μετακινείται για 15ο ακόμη προς την ανώτερή του θέση περίπου κατά 0.4 mm, [σχήμα 5-18(γ)] και για 
άλλες 15ο αντίθετα από την ανώτερη θέση προς το σημείο οριακής επαφής με τον εύκαμπτο αγωγό 
πριν τη συμπίεση. Μέσα σε αυτό το διάστημα δίνεται ο απαραίτητος χρόνος ώστε η βαλβίδα εξόδου 
να φράξει πλήρως τον εύκαμπτο αγωγό, ενώ η βαλβίδα εισόδου παραμένει ακόμη κλειστή, ώστε να 
υπάρχει κοινό διάστημα στο οποίο φράσσουν και οι δύο βαλβίδες για την εξασφάλιση της εξάλειψης 
του φαινομένου της οπισθορροής. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος των 30ο το μικρό 
δάχτυλο αρχίζει να συμπιέζει τον εύκαμπτο αγωγό αποδίδοντας σταθερή έγχυση για 150ο 
περιστροφής, διάστημα στο οποίο η βαλβίδα εισόδου αποφράσσει τον εύκαμπτο αγωγό τάχιστα και το 
μεγάλο έμβολο ανεβαίνει για να αποσυμπιεστεί πλήρως ο εύκαμπτος αγωγός και να πληρωθεί με 
ρευστό από την είσοδο της αντλίας. 

Μετά τον πλήρη εμβολισμό από το μικρό δάχτυλο, αφήνοντας διάκενο bmin=0.1 mm, ώστε να 
μην καταπονείται ισχυρά ο σωλήνας και φθείρεται, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το μεγάλο 
δάχτυλο, το μικρό δάχτυλο παραμένει σε αυτή τη θέση για 30ο. Σε αυτό το διάστημα κλείνει η 
βαλβίδα εισόδου και έχει ανοίξει η βαλβίδα εξόδου, οπότε αρχίζει κατόπιν ξανά η αποσυμπίεση για το 
διάστημα των 150ο, ενώ το μεγάλο δάχτυλο για το ίδιο διάστημα συμπιέζει, εμβολίζοντας ποσότητα 
ρευστού η οποία κατά το ήμισυ πληρώνει το χώρο του εύκαμπτου αγωγού κάτω από το μικρό δάχτυλο 
που αποσυμπιέζει και κατά το υπόλοιπο εγχύεται από την αντλία, όπως ήδη έχει αναφερθεί. 
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Σχήμα 5-18. Διαδοχικές θέσεις αποσυμπίεσης-συμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού από το μικρό (διορθωτικό) 
έμβολο-δάχτυλο. (α) Κατώτατη θέση μικρού εμβόλου-δάχτυλου (μέγιστα παραμορφωμένος εύκαμπτος αγωγός). 
(β) Θέση επαφής μικρού εμβόλου-δάχτυλου με τον εύκαμπτο αγωγό οριακά πριν αρχίσει η παραμόρφωσή του 
κατά τη συμπίεση. (γ) Ανώτατη θέση μικρού εμβόλου-δάχτυλου (απαραμόρφωτος εύκαμπτος αγωγός). 
 
 Εκφράζοντας με μαθηματικά τη συνάρτηση μεταβολής του έκκεντρου του μεγάλου εμβόλου-
δάχτυλου προκύπτουν οι συναρτήσεις rε(φ) ορισμένες στα αντίστοιχα γωνιακά διαστήματα: 
 
 Αποσυμπίεση: 
 

(E
max o maxo o

E S

0 5 / 6
r =r +(r r ) , r 12, r 14.9

0 150ε ο ε ο ε )
≤ ϕ ≤ πϕ − ϕ

− =
ϕ − ϕ ≤ ϕ ≤

=   (5-17α) 

 

( )
(o o

S E

5 / 6rr = , r 11.59
150 180

cos
2

εο
ε ε

π ≤ ϕ ≤ π
=

⎡ ⎤ϕ + ϕ ≤ ϕ ≤
− ϕ⎢ ⎥

⎣ ⎦

)ο     (5-17β) 

 
Συμπίεση: 
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όπου φS και φΕ είναι η αρχική και τελική γωνία αντίστοιχα (σε rad) στο εκάστοτε γωνιακό διάστημα 
ισχύος της συνάρτησης rε(φ). Οι αριθμητικές τιμές των ακτινών rο, rεο, rεmax εκφράζονται σε mm, ενώ 
οι γωνίες σε ακτίνια. Για λόγους κατανόησης δίνονται και τα αντίστοιχα διαστήματα γωνιών σε ο. 
 
 
5.2.3 Υπολογισμός έκκεντρου βαλβίδας εισόδου 
 

Η κίνηση της βαλβίδας εισόδου εναρμονίζεται κυρίως με την κίνηση του μεγάλου εμβόλου-
δάχτυλου. Συνεπώς, η βαλβίδα πρέπει να φράσσει τον εύκαμπτο αγωγό όταν το μεγάλο δάχτυλο 
συμπιέζει, ώστε το ρευστό να εμβολίζεται μόνο προς την έξοδο της αντλίας, ενώ πρέπει να 
αποφράσσει τον εύκαμπτο αγωγό, αφήνοντάς τον ανοικτό, όταν το μεγάλο δάχτυλο αποσυμπιέζει, 
αναρροφώντας ρευστό από την είσοδο της αντλίας. Για το διάστημα των πρώτων 190ο η βαλβίδα 
εισόδου φράσσει πλήρως τον εύκαμπτο αγωγό (deep occlusion), όπως φαίνεται στο σχήμα 5-19(α) και 
σε τέτοιο ισχυρό βαθμό, ώστε το υλικό του τοιχώματος του σωλήνα να συμπιέζεται κατά 200%. 
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Σχήμα 5-19. Διαδοχικές θέσεις συμπίεσης-αποσυμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού από τη βαλβίδα εισόδου. (α) 
Κατώτατη θέση βαλβίδας εισόδου (πλήρης έμφραξη εύκαμπτου αγωγού-deep occlusion). (β) Ανώτατη θέση 
βαλβίδας εισόδου (απαραμόρφωτος εύκαμπτος αγωγός). 
 

Επομένως, τα δύο πάχη του εύκαμπτου αγωγού s+s=2s από 2 mm γίνονται 2s=1 mm. Η 
ισχυρή αυτή συμπίεση συμβαίνει για να διασφαλιστεί η απουσία οπισθορροής, λόγω αύξησης της 
πίεσης ιδιαίτερα στις υψηλές συχνότητες λειτουργίας της αντλίας. Μέσα σε αυτό το διάστημα των 
190ο συμβαίνει ο πλήρης εμβολισμός του ρευστού από το μεγάλο δάχτυλο (150ο) και επιπλέον δίνεται 
ο απαραίτητος χρόνος στη βαλβίδα εξόδου να φράξει τον εύκαμπτο αγωγό και να παραμείνουν και οι 
δύο κλειστές για 30ο, ώστε να υπάρχει κοινό διάστημα στο οποίο να φράσσουν και οι δύο βαλβίδες 
για την εξασφάλιση της εξάλειψης του φαινομένου της οπισθορροής. 

Στη συνέχεια η βαλβίδα εισόδου αποφράσσει τον εύκαμπτο αγωγό νωρίτερα από την 
αποσυμπίεση του μεγάλου δάχτυλου. Αυτό συμβαίνει τάχιστα σε διάστημα 44ο μέχρι της πλήρους 
αποσυμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού, αλλά και περαιτέρω μετατόπισης περίπου κατά 0.5 mm πλέον 
των 5 mm που απαιτούνται για να αποσυμπιεστεί πλήρως ο εύκαμπτος αγωγός, δίνοντάς του κατά 
αυτό τον τρόπο μεγαλύτερη ευχέρεια στην ανάταξή του, [σχήμα 5-19(β)]. Σε αυτή την ανώτερη θέση 
παραμένει για 42ο, επιτρέποντας την είσοδο του ρευστού στο χώρο ανάταξης του εύκαμπτου αγωγού 
κάτω από το μεγάλο δάχτυλο. Στις επόμενες 44ο η βαλβίδα εισόδου κινείται αντίθετα με 
προηγουμένως μέχρι την κατώτερη θέση της, προκαλώντας τη πλήρη έμφραξη του εύκαμπτου αγωγού 
(deep occlusion) και παραμένει έτσι μέχρι τη συμπλήρωση ενός πλήρη κύκλου περιστροφής. 
 Εκφράζοντας με μαθηματικά τη συνάρτηση μεταβολής του έκκεντρου της βαλβίδας εισόδου 
προκύπτουν οι συναρτήσεις rε(φ) ορισμένες στα αντίστοιχα γωνιακά διαστήματα: 
 
 Πλήρης έμφραξη (deep occlusion): 
 

o o

0 19 /18
r =16
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≤ ϕ ≤ π
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     (5-18α) 

 
 Απόφραξη: 
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Έμφραξη: 
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Πλήρης έμφραξη (deep occlusion): 
 

o

16 / 9 2
r =16

320 360ε

π ≤ ϕ ≤ π

≤ ϕ ≤ o      (5-18ε) 

 
όπου φS και φΕ είναι η αρχική και τελική γωνία αντίστοιχα (σε rad) στο εκάστοτε γωνιακό διάστημα 
ισχύος της συνάρτησης rε(φ). Οι αριθμητικές τιμές της ακτίνας rεο εκφράζονται σε mm, ενώ οι γωνίες 
σε ακτίνια. Για λόγους κατανόησης δίνονται και τα αντίστοιχα διαστήματα γωνιών σε ο. 
 
 
5.2.4 Υπολογισμός έκκεντρου βαλβίδας εξόδου 
  
 Η κίνηση της βαλβίδας εξόδου εναρμονίζεται και με τις δύο κινήσεις, τόσο του μεγάλου 
εμβόλου-δάχτυλου, όσο και του μικρού (διορθωτικού). Συνεπώς, η βαλβίδα εξόδου πρέπει να φράσσει 
τον εύκαμπτο αγωγό όταν το μικρό δάχτυλο συμπιέζει και το μεγάλο αποσυμπιέζει, ώστε ρευστό 
ταυτόχρονα να εμβολίζεται προς την έξοδο της αντλίας και να αναρροφάται από την είσοδό της. 
Επίσης, η βαλβίδα εξόδου πρέπει να αποφράσσει τον εύκαμπτο αγωγό, αφήνοντάς τον ανοικτό, όταν 
το μεγάλο δάχτυλο συμπιέζει και το μικρό αποσυμπιέζει, ώστε να διατηρείται η συνεχής και σταθερή 
έγχυση του ρευστού από τον εμβολισμό του μεγάλου δάχτυλου. 
 Η κίνηση της βαλβίδας εξόδου κατά τη θεωρούμενη αρχή μέτρησης των γωνιών φ και μετά 
είναι τέτοια που έχει αποφράξει τον εύκαμπτο αγωγό και οδεύει προς την μέγιστη απόφραξη σε 
διάστημα 25ο. Στην αρχή αυτού του διαστήματος έχει ξεκινήσει η συμπίεση του μεγάλου δάχτυλου 
και η αποσυμπίεση του μικρού. Η μέγιστη απόφραξη του εύκαμπτου αγωγού από τη βαλβίδα εξόδου 
συμβαίνει με μετακίνησή της περίπου κατά 2.9 mm από τη θέση πλήρους έμφραξης (deep occlusion), 
(σχήμα 5-20). Συνεπώς, η βαλβίδα εξόδου δεν αποσυμπιέζει πλήρως τον εύκαμπτο αγωγό αλλά τον 
διατηρεί ελαφρώς παραμορφωμένο. Ένας λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι και πλήρης αποσυμπίεση 
να συμβεί από τη μεριά της βαλβίδας εξόδου ο εύκαμπτος αγωγός δεν ανατάσσεται πλήρως, αφού 
πάντα εκατέρωθεν της βαλβίδας υφίσταται συμπίεση, είτε από το μικρό, είτε από το μεγάλο δάχτυλο 
με επακόλουθη συνέπεια τη μερική παραμόρφωση του εύκαμπτου αγωγού στο γειτονικό σημείο 
ακριβώς κάτω από τη βαλβίδα. Εκτός αυτού, η ελαφρά συμπίεση του εύκαμπτου αγωγού μόνιμα σε 
ένα σημείο κάνει δυσκολότερη την οριζόντια μετατόπισή του κατά τον άξονα συμμετρίας του καθώς 
διεγείρεται επαναλαμβανόμενα σε διαδοχικά του μήκη. Τέλος, η βαλβίδα εξόδου έχει να διανύσει 
μικρότερη απόσταση για την έμφραξη και απόφραξη του εύκαμπτου αγωγού, γεγονός που επιταχύνει 
τη δράση της, αφήνοντας περισσότερο χρόνο στη δράση των δάχτυλων εμβολισμού αυξάνοντας τη 
διάρκεια της έγχυσης μέσα σε ένα κύκλο διέγερσης. 
 

 
 
Σχήμα 5-20. Διαδοχικές θέσεις συμπίεσης-αποσυμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού από τη βαλβίδα εξόδου. (α) 
Κατώτατη θέση βαλβίδας εξόδου (πλήρης έμφραξη εύκαμπτου αγωγού-deep occlusion). (β) Ανώτατη θέση 
βαλβίδας εξόδου. 
 

Στη θέση μέγιστης απόφραξης η βαλβίδα εξόδου παραμένει για διάστημα 100ο, [σχήμα 5-
20(β)], ενώ στη συνέχεια μετακινείται προς την κατώτατη θέση μέχρι της πλήρους έμφραξης του 
εύκαμπτου αγωγού (deep occlusion), μέσα σε διάστημα 35ο. Σε αυτό το διάστημα ολοκληρώνεται, 
τόσο η συμπίεση του μεγάλου, όσο και η παράλληλη αποσυμπίεση του μικρού εμβόλου-δάχτυλου. 
Στη συνέχεια η βαλβίδα εξόδου φράσσει για 190ο πλήρως τον εύκαμπτο αγωγό (deep occlusion), όπως 
φαίνεται στο σχήμα 5-20(α) και σε τέτοιο ισχυρό βαθμό, ώστε το υλικό του τοιχώματος του σωλήνα 
να συμπιέζεται κατά 200%, όπως συμβαίνει και με τη βαλβίδα εισόδου. Μέσα σε αυτό το διάστημα 
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των 190ο συμβαίνει ο πλήρης εμβολισμός του ρευστού από το μικρό δάχτυλο (150ο) και επιπλέον 
δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στη βαλβίδα εισόδου να φράξει τον εύκαμπτο αγωγό και να 
παραμείνουν και οι δύο κλειστές για 30ο, ώστε να υπάρχει κοινό διάστημα στο οποίο να φράσσουν και 
οι δύο βαλβίδες για την εξασφάλιση της εξάλειψης του φαινομένου της οπισθορροής. 

Τελικά, η βαλβίδα εξόδου ξεκινά να αποφράσσει τον εύκαμπτο αγωγό 10ο πριν την 
ολοκλήρωση ενός κύκλου περιστροφής και πριν ξεκινήσει η συμπίεση του μεγάλου δάχτυλου και η 
αποσυμπίεση του μικρού με τον επόμενο κύκλο. Δηλαδή, η απόφραξη του εύκαμπτου αγωγού διαρκεί 
35ο εκ των οποίων οι 10ο ανήκουν στο τέλος και οι 25ο στην αρχή του κύκλου περιστροφής 
αντίστοιχα. 
 Εκφράζοντας με μαθηματικά τη συνάρτηση μεταβολής του έκκεντρου της βαλβίδας εξόδου 
προκύπτουν οι συναρτήσεις rε(φ) ορισμένες στα αντίστοιχα γωνιακά διαστήματα: 
 

Απόφραξη: 
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Πλήρης έμφραξη (deep occlusion): 
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Απόφραξη: 
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όπου φS και φΕ είναι η αρχική και τελική γωνία αντίστοιχα (σε rad) στο εκάστοτε γωνιακό διάστημα 
ισχύος της συνάρτησης rε(φ). Οι αριθμητικές τιμές της ακτίνας rεο εκφράζονται σε mm, ενώ οι γωνίες 
σε ακτίνια. Για λόγους κατανόησης δίνονται και τα αντίστοιχα διαστήματα γωνιών σε ο. 
 
 
5.2.5 Σχεδιασμός έκκεντρων πρότυπης δίχρονης γραμμικής περισταλτικής αντλίας 
 

Παριστάνοντας γραφικά σε καρτεσιανές συντεταγμένες τις συναρτήσεις rε(φ) (5-16) έως και 
(5-19) προκύπτουν οι καμπύλες στα διαγράμματα του σχήματος 5-21. Στο ίδιο σχήμα παρουσιάζεται 
η γεωμετρία των έκκεντρων, η οποία προκύπτει αν εκφραστούν οι ίδιες συναρτήσεις σε πολικές 
συντεταγμένες. Το πρώτο στάδιο έγχυσης εκφράζεται με την περιοχή που συμβολίζεται με (Ι), ενώ το 
δεύτερο στάδιο εκφράζεται με την περιοχή που συμβολίζεται με (ΙΙΙ). Η περιοχές (ΙΙ) και (ΙV) 
εκφράζουν τους νεκρούς χρόνους όπου δεν εγχύεται ρευστό και οι βαλβίδες παραμένουν κλειστές. Με 
στικτές οριζόντιες γραμμές σημειώνονται οι τιμές των ακτινών των έκκεντρων για τις οποίες το 
εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού γίνεται μέγιστο και ελάχιστο. 
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Σχήμα 5-21. Συναρτήσεις rε(φ) των έκκεντρων της πρότυπης δίχρονης γραμμικής περισταλτικής αντλίας σε ένα 
κύκλο διέγερσης και αντίστοιχη γεωμετρία των έκκεντρων με βάση τον προτεινόμενο σχεδιασμό. 
 
 
5.3 Υπολογισμός έκκεντρων πρότυπης γραμμικής περισταλτικής αντλίας ενός σταδίου 
έγχυσης 
 
 Για να αναδειχθεί η ωφέλεια από τη χρήση του διορθωτικού εμβόλου-δάχτυλου (wrap cycle) 
της δίχρονης γραμμικής περισταλτικής αντλίας υπολογίζεται και σχεδιάζεται η αντλία, λειτουργώντας 
μόνο με το μεγάλο έμβολο-δάχτυλο του κυρίως εμβολισμού και την απουσία του μικρού διορθωτικού 
εμβόλου-δάχτυλου. Επομένως, η προσδιδόμενη παροχή οφείλεται αποκλειστικά στον εμβολισμό του 
πρώτου μεγάλου δάχτυλου και τον κατάλληλο χρονισμό των δύο βαλβίδων εκατέρωθεν αυτού του 
μεγάλου δάχτυλου. 
 Όλα τα στοιχεία της αντλίας είναι όμοια με προηγουμένως με εξαίρεση τα έκκεντρα των 
εμβόλων, τα οποία επανασχεδιάζονται σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της αντλίας ενός σταδίου 
έγχυσης. Η ποσότητα του ρευστού που εγχύεται σε ένα κύκλο λειτουργίας από την αντλία ενός 
σταδίου έγχυσης είναι η ίδια με αυτή που εγχύεται από τη δίχρονη περισταλτική αντλία, λόγω του 
ίδιου μήκους του μεγάλου δάχτυλου που διατηρείται και στις δύο παραλλαγές της αντλίας. Η διαφορά 
όμως είναι ότι στην πρώτη αντλία όλη η ποσότητα του ρευστού εγχύεται σε ένα χρόνο για ένα κύκλο 
λειτουργίας, ενώ στη δεύτερη μοιράζεται σε δύο χρόνους με αποτέλεσμα τη διαφορετική κατανομή 
του εγχυόμενης ποσότητας ρευστού μέσα στο χρόνο μίας περιόδου. Επομένως, η έγχυση στη δίχρονη 
περισταλτική αντλία πραγματοποιείται μέσα σε 300ο (150ο από το μεγάλο και 150ο από το μικρό 
δάχτυλο) για πλήρη κύκλο 360ο, ενώ στην αντλία ενός σταδίου η διάρκεια αυτή είναι μειωμένη στις 
180ο. Ο λόγος για αυτή τη μείωση είναι οι νεκροί χρόνοι που απαιτούνται σε ένα πλήρη κύκλο, τόσο 
για την αναπλήρωση του εύκαμπτου αγωγού με ρευστό (130ο), όσο και για την απαραίτητη 
μεγαλύτερη σχετικά διάρκεια έμφραξης (20ο+30ο=60ο), ώστε να εκμηδενίζεται η οπισθορροή. 
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Επομένως, η αντλία ενός σταδίου έγχυσης εγχύει ρευστό προς την έξοδο μόνο για το 50% ενός 
κύκλου λειτουργίας ενώ κατά το υπόλοιπο 50% αναρροφά. 
 Ο κύκλος λειτουργίας της γραμμικής περισταλτικής αντλίας ενός σταδίου έγχυσης 
περιγράφεται παρακάτω. Θεωρώντας μία δεδομένη στιγμή όπου το δάχτυλο να μην συμπιέζει 
καθόλου τον εύκαμπτο αγωγό και μία ποσότητα ρευστού να έχει εγκλωβιστεί μεταξύ των δύο 
κλειστών βαλβίδων, ακολουθεί το άνοιγμα της βαλβίδας εξόδου με αυτή της εισόδου να διατηρείται 
κλειστή και το μεγάλο δάχτυλο να αρχίζει να συμπιέζει τον εύκαμπτο αγωγό με αποτέλεσμα 
ποσότητα του εμβολιζόμενου ρευστού να εγχύεται προς την έξοδο της αντλίας. Αυτό συμβαίνει έως 
ότου το δάχτυλο συμπιέσει πλήρως τον εύκαμπτο αγωγό. Στη συνέχεια κλείνει η βαλβίδα εξόδου και 
ανοίγει η βαλβίδα εισόδου, οπότε το δάχτυλο αρχίζει να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση 
αποσυμπιέζοντας τον εύκαμπτο αγωγό και συνεπώς το ρευστό αναρροφάται από την είσοδο. Μόλις 
γίνει η πλήρωση του εύκαμπτου αγωγού με ρευστό κάτω από το δάχτυλο, τότε κλείνει η βαλβίδα 
εισόδου, εγκλωβίζοντας μία ποσότητα ρευστού μεταξύ αυτής και της βαλβίδας εξόδου. Κατά αυτόν 
τον τρόπο έχει συμπληρωθεί μία πλήρης περίοδος έγχυσης ρευστού που αντιστοιχεί σε μία πλήρη 
περιστροφή του εκκεντροφόρου άξονα. Ο παραπάνω κύκλος ξεκινά πάλι από την αρχή και αντιστοιχεί 
κάθε φορά σε έγχυση ποσότητας ρευστού, όσος είναι ο όγκος εμβολισμού του δάχτυλου συμπίεσης. 
 Για να επιτευχθεί όπως περιγράφεται ο ανωτέρω κύκλος λειτουργίας πρέπει να υπάρχει 
κατάλληλος συγχρονισμός όλων των έκκεντρων και επιπλέον ο υπολογισμός του έκκεντρου του 
δάχτυλου για το χρονικό διάστημα συμπίεσης να γίνει με βάση τη σχέση (5-14), η οποία λαμβάνει 
υπόψη τη γραμμική μεταβολή του όγκου εμβολισμού με το χρόνο. Για κάθε έκκεντρο εξάγεται η 
σχεδιαστική του καμπύλη rε(φ) για διάφορα χαρακτηριστικά διαστήματα γωνιών, στα οποία χωρίζεται 
ένας πλήρης κύκλος από 0 έως 360ο. Λόγω της απαίτησης αποφυγής της οπισθορροής, πρέπει να μην 
υπάρχει χρονική στιγμή που να μένει ο εύκαμπτος αγωγός χωρίς πλήρη έμφραξη (deep occlusion) σε 
κάποιο από τα σημεία λειτουργίας των βαλβίδων. Ειδικότερα, όταν μία από τις βαλβίδες ετοιμάζεται 
να ανοίξει πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η άλλη έχει ήδη κλείσει. Γι’ αυτό το λόγο, τα έκκεντρα των 
βαλβίδων σχεδιάζονται με τρόπο που για διάστημα 30ο πριν ανοίξει η μία βαλβίδα, η άλλη να έχει ήδη 
φράξει τον εύκαμπτο αγωγό, ώστε τελικά σε αυτό το διάστημα και οι δύο βαλβίδες να φράσσουν μαζί 
τον εύκαμπτο αγωγό. Τα ίδια βασικά κριτήρια, όπως εκείνα που λαμβάνονται υπόψη για τη δίχρονη 
περισταλτική αντλία, πρέπει να ληφθούν και εδώ για τον υπολογισμό των έκκεντρων της αντλίας ενός 
σταδίου έγχυσης. 
 
 
5.3.1 Υπολογισμός έκκεντρου εμβόλου-δάχτυλου αντλίας ενός σταδίου έγχυσης 
 
 Το έμβολο-δάχτυλο πρέπει να συμπιέζει, όπως αναφέρθηκε, τον εύκαμπτο αγωγό για 180ο 
διάστημα από την απαραμόρφωτη θέση εξωτερικής κυκλικής διαμέτρου 2Rt+2s=5mm στην μέγιστα 
συμπιεσμένη bmin+2s=2.1mm, [σχήμα 5-22(β) & (γ)]. Συνεπώς, εκτελείται διαδρομή του εμβόλου 2.9 
mm ικανή να συμπιέσει τον εύκαμπτο αγωγό σχεδόν πλήρως, αφήνοντας διάκενο bmin=0.1 mm, ώστε 
να μην καταπονείται ισχυρά ο σωλήνας και φθείρεται. 
 

 
 
Σχήμα 5-22. Διαδοχικές θέσεις συμπίεσης-αποσυμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού από το έμβολο-δάχτυλο. (α) 
Ανώτατη θέση εμβόλου-δάχτυλου (απαραμόρφωτος εύκαμπτος αγωγός). (β) Θέση επαφής εμβόλου-δάχτυλου 
με τον εύκαμπτο αγωγό οριακά πριν αρχίσει η παραμόρφωσή του κατά τη συμπίεση. (γ) Κατώτατη θέση 
εμβόλου-δάχτυλου (μέγιστα παραμορφωμένος εύκαμπτος αγωγός). 
 

Στη συνέχεια το δάχτυλο παραμένει ακίνητο στην κατώτερη θέση για διάστημα 50ο, δίνοντας 
τον απαραίτητο χρόνο στη βαλβίδα εξόδου να φράξει τον εύκαμπτο αγωγό, ενώ η βαλβίδα εισόδου 
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παραμένει ακόμη κλειστή για διάστημα 30ο, ώστε να υπάρχει κοινό διάστημα στο οποίο φράσσουν 
και οι δύο βαλβίδες για την εξασφάλιση της εξάλειψης του φαινομένου της οπισθορροής. Μετά την 
πάροδο αυτού του διαστήματος των 50ο η βαλβίδα εισόδου αποφράσσει τον εύκαμπτο αγωγό τάχιστα 
και το μεγάλο έμβολο ανεβαίνει μέσα σε 40ο, περίπου κατά 0.6 mm παραπάνω από τα 5 mm που 
απαιτούνται για να αποσυμπιεστεί πλήρως ο εύκαμπτος αγωγός, δίνοντάς του κατά αυτό τον τρόπο 
μεγαλύτερη ευχέρεια στην ανάταξή του, [σχήμα 5-22(α)]. Το δάχτυλο παραμένει σε αυτή τη θέση για 
72ο και αρχίζει κατόπιν και κινείται προς το σωλήνα διανύοντας απόσταση περίπου 0.6 mm για 18ο 
μέχρι να έρθει πάλι σε επαφή με τον πληρωμένο με ρευστό εύκαμπτο αγωγό οριακά πριν αρχίσει ξανά 
η συμπίεση για το διάστημα των 180ο. 
 Εκφράζοντας με μαθηματικά τη συνάρτηση μεταβολής του έκκεντρου του εμβόλου-δάχτυλου 
προκύπτουν οι συναρτήσεις rε(φ) ορισμένες στα αντίστοιχα γωνιακά διαστήματα: 
 
 Συμπίεση: 
 

(S
max o maxo o

S E

0
r =r +(r r ) , r 12, r 14.9

0 180ε ο ε ο ε )
≤ ϕ ≤ πϕ − ϕ

−
ϕ − ϕ ≤ ϕ ≤

= =    (5-20α) 

 

o o

23 /18
r =14.9

180 230ε

π ≤ ϕ ≤ π

≤ ϕ ≤
     (5-20β) 

 
 Αποσυμπίεση: 
 

(o o
E

23 /18 3 / 2rr = , r 11.41
cos( ) 230 270

εο
ε εο

π ≤ ϕ ≤ π
=

ϕ − ϕ ≤ ϕ ≤
)

o

   (5-20γ) 

 

o

3 / 2 19 /10
r =11.41

270 342ε

π ≤ ϕ ≤ π

≤ ϕ ≤
     (5-20δ) 

 
Μετακίνηση πριν την έναρξη της συμπίεσης: 

 

(o o
S

19 /10 2rr = , r 11.41
cos( ) 342 360

εο
ε εο

π ≤ ϕ ≤ π
=

ϕ − ϕ ≤ ϕ ≤
)    (5-20ε) 

 
όπου φS και φΕ είναι η αρχική και τελική γωνία αντίστοιχα (σε rad) στο εκάστοτε γωνιακό διάστημα 
ισχύος της συνάρτησης rε(φ). Οι αριθμητικές τιμές των ακτινών rο, rεο, rεmax εκφράζονται σε mm, ενώ 
οι γωνίες σε ακτίνια. Για λόγους κατανόησης δίνονται και τα αντίστοιχα διαστήματα γωνιών σε ο. 
 
 
5.3.2 Υπολογισμός έκκεντρου βαλβίδας εισόδου αντλίας ενός σταδίου έγχυσης 
  

Η κίνηση της βαλβίδας εισόδου εναρμονίζεται με την κίνηση του εμβόλου-δάχτυλου. 
Συνεπώς, η βαλβίδα πρέπει να φράσσει τον εύκαμπτο αγωγό όταν το δάχτυλο συμπιέζει, ώστε το 
ρευστό να εμβολίζεται μόνο προς την έξοδο της αντλίας, ενώ πρέπει να αποφράσσει τον εύκαμπτο 
αγωγό, αφήνοντάς τον ανοικτό, όταν το δάχτυλο αποσυμπιέζει, αναρροφώντας ρευστό από την είσοδο 
της αντλίας. Για το διάστημα των πρώτων 230ο η βαλβίδα εισόδου φράσσει πλήρως τον εύκαμπτο 
αγωγό (deep occlusion), όπως φαίνεται στο σχήμα 5-23(α) και σε τέτοιο ισχυρό βαθμό, ώστε το υλικό 
του τοιχώματος του σωλήνα να συμπιέζεται κατά 200%. 

Επομένως, τα δύο πάχη του εύκαμπτου αγωγού s+s=2s από 2 mm γίνονται 2s=1 mm. Η 
ισχυρή αυτή συμπίεση συμβαίνει για να διασφαλιστεί η απουσία οπισθορροής, λόγω αύξησης της 
πίεσης ιδιαίτερα στις υψηλές συχνότητες λειτουργίας της αντλίας. Μέσα σε αυτό το διάστημα των 
230ο συμβαίνει ο πλήρης εμβολισμός του ρευστού από το δάχτυλο (180ο) και επιπλέον δίνεται ο 
απαραίτητος χρόνος στη βαλβίδα εξόδου να φράξει τον εύκαμπτο αγωγό και να παραμείνουν και οι 
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δύο κλειστές για 30ο, ώστε να υπάρχει κοινό διάστημα στο οποίο να φράσσουν και οι δύο βαλβίδες 
για την εξασφάλιση της εξάλειψης του φαινομένου της οπισθορροής. 
 

 
 
Σχήμα 5-23. Διαδοχικές θέσεις συμπίεσης-αποσυμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού από τη βαλβίδα εισόδου. (α) 
Κατώτατη θέση βαλβίδας εισόδου (πλήρης έμφραξη εύκαμπτου αγωγού-deep occlusion). (β) Ανώτατη θέση 
βαλβίδας

ένως μέχρι την κατώτερη θέση της, προκαλώντας τη 
λήρη έ

Εκφράζοντας με μαθηματικά τη συνάρτηση μεταβολής του έκκεντρου της βαλβίδας εισόδου 
στα αντίστοιχα γωνιακά διαστήματα: 

 Πλήρης έμφραξη (deep occlusion): 
 

8

 εισόδου (απαραμόρφωτος εύκαμπτος αγωγός). 
 
Στη συνέχεια η βαλβίδα εισόδου αποφράσσει τον εύκαμπτο αγωγό νωρίτερα από την 

αποσυμπίεση του δάχτυλου. Αυτό συμβαίνει τάχιστα σε διάστημα 40ο μέχρι της πλήρους 
αποσυμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού, αλλά και περαιτέρω μετατόπισης περίπου κατά 0.5 mm πλέον 
των 5 mm που απαιτούνται για να αποσυμπιεστεί πλήρως ο εύκαμπτος αγωγός, δίνοντάς του κατά 
αυτό τον τρόπο μεγαλύτερη ευχέρεια στην ανάταξή του, [σχήμα 5-23(β)]. Στις επόμενες 40ο η 
βαλβίδα εισόδου κινείται αντίθετα με προηγουμ
π μφραξη του εύκαμπτου αγωγού (deep occlusion) και παραμένει έτσι για άλλες 50ο μέχρι τη 
συμπλήρωση ενός πλήρη κύκλου περιστροφής. 
 
προκύπτουν οι συναρτήσεις rε(φ) ορισμένες 
 

o o

0 23 /1
r =16

0 230ε

≤ ϕ ≤ π
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     (5-21α) 

 Απόφραξη: 
 

 

( )1
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− ϕ ≤ ϕ ≤
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Έμφραξη: 
 

 

( )1
1ocos( 137 / 90) 270ϕ − π ≤ o

3 / 2 31 /18rr = , r 11.5, r 11.53
310ε εο

π ≤ ϕ ≤ π
= =

ϕ ≤
  (5-21γ) 

Πλήρης έμφραξη (deep occlusion): 
 

     (5-21δ) 

στημα 
χύος της συνάρτησης rε(φ). Οι αριθμητικές τιμές της ακτίνας rεο, r1 εκφράζονται σε mm, ενώ οι 
ωνίες σε ακτίνια. Για λόγους κατανόησης δίνονται και τα αντίστοιχα διαστήματα γωνιών σε ο. 

 

o o310 360ε ≤ ϕ ≤
 
όπου φS και φΕ είναι η αρχική και τελική γωνία αντίστοιχα (σε rad) στο εκάστοτε γωνιακό διά

31 /18 2
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5 πολογισμός έκκεντρου βαλβίδας εξόδου αντλίας ενός σταδίου έγχυσης 
 
 Η κίνηση της βαλβίδας εξόδου εναρμονίζεται επίσης με την κίνηση του δάχτυλου. Συνεπώς, η 
βαλβίδα εξόδου πρέπει να φράσσει τον εύκαμπτο αγωγό όταν το δάχτυλο αποσυμπιέζει, ώστε ρευστό 
να αναρροφάται από την είσοδο της αντλίας, ενώ πρέπει

.3.3 Υ

 να αποφράσσει τον εύκαμπτο αγωγό, 

ίεση του μεγάλου δάχτυλου. Η 
έγιστη απόφραξη του εύκαμπτου αγωγού από τη βαλβίδα εξόδου συμβαίνει με μετακίνησή της κατά 

4 mm από τη θέση πλήρους έμφραξης (deep occlusion), (σχήμα 5-24). 
 

αφήνοντάς τον ανοικτό, όταν το δάχτυλο συμπιέζει, ώστε να διατηρείται η συνεχής και σταθερή 
έγχυση του ρευστού από τον εμβολισμό του δάχτυλου. 
 Η κίνηση της βαλβίδας εξόδου κατά τη θεωρούμενη αρχή μέτρησης των γωνιών φ και μετά 
είναι τέτοια που έχει αποφράξει τον εύκαμπτο αγωγό και οδεύει προς την μέγιστη απόφραξη σε 
διάστημα 20ο. Στην αρχή αυτού του διαστήματος έχει ξεκινήσει η συμπ
μ

 
 
Σχήμα 5-24. Διαδοχικές θέσεις συμπίεσης-αποσυμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού από τη βαλβίδα εξόδου. (α) 
ατώτατη θέση βαλβίδας εξόδου (πλήρης έμφραξη εύκαμπτου αγωγού-deep occlusion). (β) Ανώτατη θέση 

βαλβίδας

παραμείνουν και οι δύο μαζί κλειστές για 30ο, ώστε να 
υπάρχει

πίεση του δάχτυλου με τον επόμενο 
ύκλο. 

Εκφράζοντας με μαθηματικά τη συνάρτηση μεταβολής του έκκεντρου της βαλβίδας εξόδου 
προκύπ τήσεις rε(φ) ορισμένες στα αντίστοιχα γωνιακά διαστήματα: 

Απόφραξη: 
 

Κ
 εξόδου (απαραμόρφωτος εύκαμπτος αγωγός). 

 
Στη θέση μέγιστης απόφραξης η βαλβίδα εξόδου παραμένει για διάστημα 140ο, [σχήμα 5-

24(β)], ενώ στη συνέχεια μετακινείται προς την κατώτατη θέση μέχρι της πλήρους έμφραξης του 
εύκαμπτου αγωγού (deep occlusion), μέσα σε διάστημα 40ο. Σε αυτό το διάστημα ολοκληρώνεται, η 
συμπίεση του εμβόλου-δάχτυλου. Στη συνέχεια η βαλβίδα εξόδου φράσσει για 140ο πλήρως τον 
εύκαμπτο αγωγό (deep occlusion), όπως φαίνεται στο σχήμα 5-24(α) και σε τέτοιο ισχυρό βαθμό, 
ώστε το υλικό του τοιχώματος του σωλήνα να συμπιέζεται κατά 200%, όπως συμβαίνει και με τη 
βαλβίδα εισόδου. Μέσα σε αυτό το διάστημα των 140ο συμβαίνει η ανάταξη του εύκαμπτου αγωγού 
κάτω από το δάχτυλο (40ο) και δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στη βαλβίδα εισόδου να αποφράξει και 
να φράξει τον εύκαμπτο αγωγό (80ο) και να 

 κοινό διάστημα στο οποίο να φράσσουν και οι δύο βαλβίδες για την εξασφάλιση της 
εξάλειψης του φαινομένου της οπισθορροής. 

Τελικά, η βαλβίδα εξόδου ξεκινά να αποφράσσει τον εύκαμπτο αγωγό 20ο πριν την 
ολοκλήρωση ενός κύκλου περιστροφής και πριν ξεκινήσει η συμ
κ Δηλαδή, η απόφραξη του εύκαμπτου αγωγού διαρκεί 40ο εκ των οποίων οι 20ο ανήκουν στο 
τέλος και οι 20ο στην αρχή του κύκλου περιστροφής αντίστοιχα. 
 

τουν οι συναρ
 

( )o o

0 / 9rr = , r 12
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Έμφραξη: 
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( )o o

8 / 9rο
π ≤ 10 / 9

r = , r 12
cos( 793 / 900) 160 200ε ο

ϕ ≤ π
=

ϕ − π ≤ ϕ ≤
    (5-22γ) 

 
Πλήρης έμφραξη (deep occlusion): 

     (5-22δ) 

 
Απόφραξη: 
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όπου φS και φΕ είναι η αρχική και τελική γωνία αντίστοιχα (σε rad) στο εκάστοτε γωνιακό διάστημα 

5.3.4 Σχεδιασμός έκκεντρων πρότυπης γραμμικής περισταλτικής αντλίας ενός σταδίου 
έγχυσης 
 

 
 

ισχύος της συνάρτησης rε(φ). Οι αριθμητικές τιμές της ακτίνας rο εκφράζονται σε mm, ενώ οι γωνίες 
σε ακτίνια. Για λόγους κατανόησης δίνονται και τα αντίστοιχα διαστήματα γωνιών σε ο. 
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Σχήμα 5-25. Συναρτήσεις rε(φ) των έκκεντρων της πρότυπης γραμμικής περισταλτικής αντλίας ενός σταδίου 
έγχυσης σε ένα κύκλο διέγερσης και αντίστοιχη γεωμετρία των έκκεντρων με βάση τον προτεινόμενο 
σχεδιασμό. 
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Παριστάνοντας γραφικά σε καρτεσιανές συντεταγμένες τις συναρτήσεις rε(φ) (5-20) έως και 
(5-22) προκύπτουν οι καμπύλες στα διαγράμματα του σχήματος 5-25. Στο ίδιο σχήμα παρουσιάζεται 
η γεωμετρία των έκκεντρων, η οποία προκύπτει αν εκφραστούν οι ίδιες συναρτήσεις σε πολικές 
συντεταγμένες. Το στάδιο της έγχυσης εκφράζεται με την περιοχή που συμβολίζεται με (Ι), ενώ η 
περιοχή (ΙΙ) εκφράζει το νεκρό χρόνο όπου δεν εγχύεται ρευστό. Με στικτές οριζόντιες γραμμές 
σημειώνονται οι τιμές των ακτινών των έκκεντρων για τις οποίες το εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής 
ου εύκαμπτου αγωγού γίνεται μέγιστο και ελάχιστο. Η διακεκομμένη καμπύλη στο κάτω διάγραμμα 
ναπαριστά τη συνάρτηση r (φ) του έκκεντρου του μεγάλου δάχτυλου της δίχρονης περισταλτικής 

της συνάρτησης του έκκεντρου του 
άχτυλου της αντλίας ενός σταδίου έγχυσης. 

μούς που αναπτύχθηκαν παραπάνω. Σημαντικό ρόλο τέλος παίζει η 
πιλογή

αι αυτή που μετακινεί τα 
έμβολα

θμητικές 
ιμές των συναρτήσεων rε(φ) ανά 2  περιστροφής των έκκεντρων, τόσο της δίχρονης γραμμικής 
ερισταλτικής αντλίας, όσο και αυτών της γραμμικής περισταλτικής αντλίας ενός σταδίου έγχυσης. 

όματη εργαλειομηχανή, 
στε να πραγματοποιηθεί η ακριβής κοπή των έκκεντρων στο επιθυμητό γεωμετρικό σχήμα. 

ρ  

τ
α ε
αντλίας και παρουσιάζεται προς σύγκριση με την καμπύλη 
δ
 
 
5.4 Σχεδιασμός υπόλοιπων στοιχείων των δύο αντλιών 
 
 Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της δίχρονης γραμμικής περισταλτικής αντλίας βασίζονται 
σχεδιαστικά στις διαστάσεις του συγκεκριμένου εύκαμπτου αγωγού που χρησιμοποιείται, 3x5mm 
(εσωτερικήxεξωτερική διάμετρος), καθώς επίσης και στις διαστάσεις των έκκεντρων όπως 
προκύπτουν από τους υπολογισ
ε  του μήκους του μεγάλου δάχτυλου, το οποίο έχει επιλέγεται να είναι 60 mm και συνεπώς το 
μήκος του μικρού είναι το μισό, 30 mm. Η επιλογή αυτού του σχετικά μεγάλου μήκους δάχτυλων 
γίνεται ώστε να εμβολίζεται και συνεπώς να εγχύεται σημαντική σε μέγεθος ποσότητα ρευστού, η 
οποία είναι εύκολα μετρήσιμη. 
 Σημαντική προσθήκη στην αντλία, όπως μπορεί να φανεί και στα αναλυτικά κατασκευαστικά 
σχέδια στο παράρτημα ΣΤ, αποτελούν τα ελατήρια γρήγορης επαναφοράς των εμβόλων-δάχτυλων και 
των εμβόλων-βαλβίδων. Πρόκειται για παλινδρομικούς μηχανισμούς κατακόρυφων αξονίσκων 
(πήρων), που μέσω ελατηρίων τείνουν να πιέζουν τα έμβολα να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τα 
έκκεντρα. Αποτέλεσμα είναι η πιστή διαδρομή των εμβόλων, όπως την καθορίζουν τα έκκεντρα, 
χωρίς να υπάρχει αλλοίωση στην κίνηση λόγω αδρανειακών δυνάμεων κατά την κίνηση. Επομένως, η 
δύναμη ανάταξης λόγω ελαστικότητας του εύκαμπτου αγωγού δεν είν

 προς τα έκκεντρα, η οποία μάλιστα είναι ασθενική και σε αρκετές περιπτώσεις δε μπορεί να 
πραγματοποιήσει τη μετακίνηση, αλλά η δύναμη που ασκούν οι μηχανισμοί των ελατηρίων 
επαναφοράς είναι αυτή που αναλαμβάνει τη σίγουρη μετακίνηση των εμβόλων, όπως επιτάσσει η 
γεωμετρία των έκκεντρων, ακόμη και σε υψηλές συχνότητες λειτουργίας. 

Όλα τα στοιχεία σχεδιάζονται ώστε να είναι εύκολα στην κατασκευή και συναρμολόγηση, 
ενώ γίνεται προσπάθεια χρήσης όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων και εξαρτημάτων από την 
τυποποίηση του εμπορίου, τα οποία δε χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία. Η αναλυτική μελέτη των 
διαστάσεων των εξαρτημάτων, η εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων, καθώς επίσης και ο 
έλεγχος της συνεργασίας των εξαρτημάτων μεταξύ τους γίνεται με το σχεδιαστικό μηχανολογικό 
λογισμικό τριών διαστάσεων SOLIDWORKS 2005. Η ακρίβεια κατασκευής κάθε στοιχείου και 
εξαρτήματος είναι 0.1 mm, ενώ τόση είναι και η ανοχή στις χαλαρές συναρμογές που απαιτούνται 
μεταξύ των κινούμενων μερών της αντλίας για την επίτευξη της επιθυμητής και ορθής λειτουργίας. Η 
κατασκευή των εξαρτημάτων γίνεται σε ημιαυτόματη πέντε διαστάσεων φρέζα. Στο παράρτημα ΣΤ 
παρουσιάζονται όλα τα αναλυτικά διαστασιολογημένα κατασκευαστικά σχέδια κάθε στοιχείου της 
αντλίας, καθώς και ολόκληρης της σύνθεσης της κατασκευής. Σε κάθε σχέδιο αναφέρεται ο αριθμός 
των τεμαχίων και το υλικό κατασκευής. Στο ίδιο παράρτημα παρουσιάζονται πίνακες με αρι

οτ
π
Οι τιμές αυτές είναι απαραίτητες για την εισαγωγή τους απευθείας στην αυτ
ώ
 
 
5.5 Θεωρητικός υπολογισμός του ρυθμού έγχυσης των δύο αντλιών 
 
 Με βάση τον ανωτέρω σχεδιασμό υπολογίζεται θεωρητικά η παροχή του ρευστού που 
αποδίδεται σε μία περίοδο από τις δύο πρότυπες γραμμικές πε ισταλτικές αντλίες. Το ρευστό που 
εξέρχεται από τις αντλίες οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στον εμβολισμό των εμβόλων δάχτυλων, 
ενώ ελάχιστη επίδραση στη χρονική μεταβολή της παροχής εξόδου δείχνει να έχει και ο εμβολισμός 
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που υφίσταται ο εύκαμπτος αγωγός από την εκάστοτε βαλβίδα εξόδου. Η παραδοχή που γίνεται για 
τον υπολογισμό της παροχής σε μία περίοδο είναι ότι ο εμβολισμός του ρευστού που 
πραγματοποιείται από τη μετακίνηση της βαλβίδας εξόδου είναι αμελητέος λόγω της σημειακής 
έμφραξης την οποία επιβάλλει στον εύκαμπτο αγωγό. Η παραδοχή αυτή είναι ιδιαίτερα αποδεκτή για 
τη δίχρονη αντλία, όπου δε γίνεται πλήρης απόφραξη του εύκαμπτου αγωγού από τη βαλβίδα εξόδου 
με αποτέλεσμα πολύ ελάχιστες ποσότητες ρευστού να εμβολίζονται. Εξάλλου, παρατηρώντας τις 
καμπύλες των έκκεντρων της βαλβίδας εξόδου κάθε αντλίας διαπιστώνεται ότι μέσα σε ένα κύκλο 
περιστροφής η ποσότητα του ρευστού που αποδίδεται προς την έξοδο, εξαιτίας του εμβολισμού της 
βαλβίδας, η ίδια ακριβώς ποσότητα αναρροφάται έως την πλήρη ολοκλήρωση ενός κύκλου 

Λόγω της πλήρους έμφραξης του εύκαμπτου αγωγού από τις βαλβίδες και του πλήρη 
εμβολισμού του ρευστού είναι αρκετή η προσομοίωση χρησιμοποιώντας μόνο την εξίσωση συνέχειας 
και όχι της ορμής, [Μανό
ολοκληρώνοντας την εξίσωση συνέχειας (2-19) προκύπτει: 

περιστροφής. Συνεπώς, εκτός από την ελάχιστη μεταβολή που προκαλεί η βαλβίδα εξόδου στην 
χρονική παροχή που εξέρχεται από τις αντλίες, δεν προκαλεί καμία μεταβολή στη μέση χρονικά 
παροχή, η οποία είναι αυτή που ενδιαφέρει και χαρακτηρίζει την έγχυση σε όλες τις συχνότητες εκτός 
από τις πολύ χαμηλές. 
 

πουλος & Τσαγγάρης, 2005]. Πολλαπλασιάζοντας επί dx και 

 
L L

Ad(Au) ∂
= −∫0 0 t∂

 
όπου L το μήκος του εκάστοτε δάχτυλου εμβολισμού που θεωρείται ότι συμπιέζει αντίστοιχο μήκος

dx∫         (5-23) 

 
ύκαμπτου αγωγού. 

Η μεταβολή της εγκάρσιας 
συνεπώς, η πρώτη παράγωγος της
πιπλέον και τη σχέση (4-11) για να εισάγουμε το μέγεθος της παροχής Q η (5-23) παίρνει τη μορφή: 

ε
διατομής Α είναι ομοιόμορφη κατά μήκος του εύκαμπτου αγωγού, 
 διατομής ως προς το χώρο είναι ανεξάρτητη. Χρησιμοποιώντας 

ε
 

dAQ(L, t) Q(0, t) (L 0)− = − −           
dt

 Στην αρχή κάθε δάχτυλου
βαλβίδα που προηγείται. Επομένω
ξίσωση γίνεται: 

 
 που εμβολίζει δεν εισέρχεται ρευστό αφού φράσσει πάντα η 
ς, Q(0,t)=0 καθ’ όλη τη διάρκεια της συμπίεσης οπότε η τελευταία 

ε
 

dA dVQ(L, t) L V
dt dt

= − = =         (5-24) 

 
όπουV  η χρονική μεταβολή του εμβολιζόμενου ή αναρροφούμενου όγκου του ρευστού λόγω 
αραμό

και αντιστρόφως, όσο αυξάνεται η διατομή 
η), τόσο μειώνεται η παροχή όγκου προς την έξοδο της αντλίας. 

 Για την εύρεση της χρονικής παραγώγου της εγκάρσιας διατομής παραπάνω πρέπει να 
προσδιοριστεί για κάθε έμβ

 (5-10) ως προς την εγκάρσια διατομή προκύπτει: 

π ρφωσης της εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού. Το αρνητικό πρόσημο δηλώνει την 
αντίθετη σχέση της παροχής όγκου με τη μεταβολή της εγκάρσιας διατομής. Δηλαδή, όσο μειώνεται η 
διατομή (συμπίεση), τόσο αυξάνεται η παροχή όγκου 
(αποσυμπίεσ

ολο η χρονική συνάρτηση της εγκάρσιας διατομής Α(t). Επιλύοντας τη 
σχέση
 

( )2
2
t

r r
A R

4
ε οπ −

= π −          (5-25) 

 
Αντικαθιστώντας παραπάνω την εξίσωση (5-14) ή (5-15) που δίνει την ακτίνα του έκκεντρου 

rε στην περίπτωση συμπίεσης ή αποσυμπίεσης αντίστοιχα και χρησιμοποιώντας για τη γωνία φ μαζί 
με τις γωνιακές τιμές του διαστήματος εφαρμογής του κάθε εμβόλου τις σχέσεις φ=ωt, φS=ωtS και 
φΕ=ωtE, η σχέση (5-25) γράφεται συναρτήσει του χρόνου, όπως φαίνεται για τις διάφορες περιπτώσεις 
συμπίεσης ή αποσυμπίεσης του πίνακα 5-1. Σον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται, τόσο οι παράγωγοι της 
εγκάρσιας διατομής dA/dt, όσο και η χρονική μεταβολή του όγκου όπως προκύπτει με εφαρμογή  V , 
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της σχέσης (5-24) στα χρονικά διαστήματα συμπίεσης και αποσυμπίεσης των εμβόλων-δάχτυλων 
κάθε αντλίας. Η εκροή του 1ου σταδίου της δίχρονης αντλίας προκύπτει αθροίζοντας αλγεβρικά το 
υθμό έγχυσης του εμβολιζόμενου ρευστού από το μεγάλο δάχτυλο και το ρυθμό έγχυσης του 
α  από το μικρό. 
 
Δίχρονη tE A 

ρ
ναρροφούμενου ρευστού

 αντλία tS A  V  

Μεγάλο 
δάχτυλ  0 ο

5T
12

 
2

max o
0

3 (r r )
A t

5T
επ −
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2
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2
max o

0
(r r ) 12tA 1
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T
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T
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2
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2

max o3 L(r r )
10T
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σταδίου  tS tE A A  V  

2
max oL(r r )2
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T
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Πίνακας 5-1. Θεωρητικές σχέσεις μεγεθών για τον υπολογισμό του ρυθμού έγχυσης των δύο αντλιών. 
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 μεταβολή του ρυθμού έγχυσης του ρευστού σε παράλληλη απεικόνιση με τις 
αμπύλες μεταβολής των έκκεντρων για ένα κύκλο διέγερσης (α) από τη δίχρονη αντλία και (β) από την αντλία 
ενός στα

ία σε 
παράλλ  τ

(β) 
 
Σχήμα 5-26. Χρονική V  
κ

δίου έγχυσης. 
 

Με βάση τις εξισώσεις του πίνακα 5-1 αναπαρίστανται γραφικά στο σχήμα 5-26 για το χρόνο 
μίας περιόδου, η χρονική μεταβολή του ρυθμού έγχυσης του ρευστού V  από κάθε αντλ

ηλη απεικόνιση με τις καμπύλες μεταβολής ων έκκεντρων των αντλιών. Με μηδενικό ρυθμό 
έγχυσης διακρίνονται οι νεκροί χρόνοι μέσα στην περίοδο όπου οι αντλίες δεν εγχύουν ρευστό. 

Ο στιγμιαίος ρυθμός έγχυσης του ρευστού V  ενδιαφέρει να μένει σταθερός αλλά και διαρκής 
στην περίπτωση πολύ χαμηλών συχνοτήτων λειτουργίας των αντλιών. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν καθ’ 
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όλη τη διάρκεια μίας περιόδου πρέπει να υπάρχει σταθερή έγχυση χωρίς την ύπαρξη όσο το δυνατόν 
νεκρών χρόνων. Όταν στις χαμηλές συχνότητες η μία περίοδος μπορεί να διαρκεί έως και μερικά 
λεπτά είναι εύκολα κατανοητό ότι οι νεκροί χρόνοι καθίστανται εμφανείς και έντονα αντιληπτοί με 
απουσία εκροής για σημαντικό χρονικό διάστημα, γεγονός το οποίο είναι ανεπιθύμητο. Για αυτό το 
λόγο εξάλλου προτείνεται και η αντλία έγχυσης δύο σταδίων, μειώνοντας τους νεκρούς χρόνους ανά 
περίοδο με ωφέλιμα αποτελέσματα όσο αφορά στη συνεχή εκροή της αντλίας. Στις υψηλότερες 
βέβαια συχνότητες ο στιγμιαίος ρυθμός έγχυσης δεν ενδιαφέρει να είναι σταθερός και διαρκής γιατί 
αυτό δύσκολα διακρίνεται και γίνεται εμφανές. Σε αυτές τις υψηλές συχνότητες αυτό που ουσιαστικά 
νδιαφέρει είναι ο μέσος χρονικά ρυθμός έγχυσης του ρευστού, ο οποίος εξ’ ορισμού δίνεται από τη 
σχέση: 
 

ε

T

0T
 

Επειδή σε όλες τις συχνότητες εκτός από τις πολύ χαμηλές ο ρυθμός έγχυσης της αντλίας 
σχεδόν ταυτίζεται με τη χρονικά μέση του τιμή, αυτή συμβολίζεται για λόγους ευκολίας με V  αντί 
για 

1V Vdt= ∫          (5-26) 

V . Λαμβάνοντας υπόψη, τόσο το μηδενικό ρυθμός έγχυσης του ρευστού στα αντίστοιχα 
διαστήματα νεκρών χρόνων, όσο και τους ρυθμούς έγχυσης, βάσει των σχέσεων του πίνακα 5-1, η 
αραπάνω ολοκλήρωση δίνει και για τις δύο αντλίες κοινό μέσο χρονικά ρυθμό έγχυσης του ρευστού, 
ο οποίος δίνεται από τη σχέση: 
 

π

( )2
maxL r r

V f V
4

= ≡         (5-27) 

 
όπου L το μήκος του δάχτυλου εμβολισμού της δίχρονης αντλίας, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο με 
αυτό του δάχτυλου εμβολισμού της αντλίας ενός σταδίου έγχυσης (L=60m

ε οπ −

m), r  και r  είναι οι 
νωστές

διέγερσης σε αυτό το απλοποιημένο θεωρητικό μοντέλο. Όπως 
ναδεικνύεται στη συνέχεια πειραματικά αυτό ισχύει μόνο μέχρι κάποιες συχνότητες πέρα των 
ποίων η γραμμικότητα χάνεται. 

.6 Πε

ών του κινητήρα 
χρησιμο

εmax ο
γ  ακτίνες των έκκεντρων γνωστές από το σχεδιασμό παραπάνω ίσες με 14.9 και 12 mm 
αντίστοιχα, ενώ τέλος f=1/Τ είναι η συχνότητα λειτουργίας της κάθε αντλίας. 
 Ο μέσος χρονικά ρυθμός έγχυσης (μέση χρονικά παροχή) κάθε αντλίας είναι προφανώς ότι 
είναι ανάλογος της συχνότητας 
α
ο
 
 
5 ριγραφή πειραματικής διάταξης 
 
 Η πειραματική διάταξη δοκιμής της πρότυπης περισταλτικής αντλίας, όπως απεικονίζεται στο 
σχήμα 5-27, αποτελείται από μία δεξαμενή αναρρόφησης Δ1, μία τροφοδοτική δεξαμενή αυτής Δ2, 
μία δεξαμενή κατάθλιψης Δ3, μία δυναμοκυψέλη (Load Cell) έχοντας θέση ζυγού ακριβείας, έναν 
αναλογικό-ψηφιακό μετατροπέα (ADC), έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (H/Y), μία γραμμική δίχρονη 
περισταλτική αντλία δύο εμβόλων και δύο βαλβίδων ή μία γραμμική περισταλτική αντλία ενός 
εμβόλου και δύο βαλβίδων, ένα σωλήνα σιλικόνης, έναν αρθρωτό σύνδεσμο, έναν κινητήρα, ένα 
μειωτήρα στροφών και ένα ηλεκτρονικό σύστημα οδήγησης του κινητήρα (controller). Η στήριξη της 
εκάστοτε αντλίας και του συστήματος controller-κινητήρας-μειωτήρας γίνεται πάνω σε μεταλλική 
βάση από σκληρό αλουμίνιο. Η στήριξη του σωλήνα σιλικόνης προς τη δεξαμενή κατάθλιψης Δ3 
επιτυγχάνεται με μεταλλικό στέλεχος ρυθμιζόμενου ύψους. Τέλος, χρησιμοποιούνται κατάλληλες 
ξύλινες βάσεις για τη στήριξη των δεξαμενών, με τις οποίες μπορεί να ρυθμίζεται το ύψος της 
ελεύθερης επιφάνειας του ρευστού των δεξαμενών. Για τη μέτρηση των στροφ

ποιείται ένα ταχύμετρο, ενώ για τη μέτρηση, τόσο της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος αέρα, 
όσο και της θερμοκρασίας του ρευστού χρησιμοποιούνται κατάλληλα θερμόμετρα.  

Λόγω της μεγάλης ευαισθησίας του οργάνου της δυναμοκυψέλης σε πολύ μικρά φορτία 
δονήσεων, προερχόμενα, τόσο από την περιστροφή του κινητήρα, όσο και από τη λειτουργία της 
αντλίας, το σύστημα μέτρησης της δυναμοκυψέλης με τη δεξαμενή κατάθλιψης εδράζεται σε 
οριζόντιο επίπεδο απομονωμένο από εκείνο που εδράζονται τα υπόλοιπα στοιχεία της διάταξης. Έτσι 
στο ένα οριζόντιο επίπεδο έδρασης A υπάρχουν η δεξαμενή αναρρόφησης που φέρνει την 
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τροφοδοτική δεξαμενή, το σύστημα του ηλεκτροκινητήρα, την περισταλτική αντλία και τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο δε άλλο οριζόντιο επίπεδο έδρασης B, τοποθετούνται η δυναμοκυψέλη 
που φέρνει τη δεξαμενή κατάθλιψης, τον αναλογικό-ψηφιακό μετατροπέα (ADC) που συνδέει τη 
δυναμοκυψέλη με τον Η/Υ, καθώς και το στέλεχος που φέρνει το σωλήνα σιλικόνης και τον 
κατευθύνει προς τη δεξαμενή κατάθλιψης (σχήμα 5-27). Επισημαίνεται εδώ ότι το σύστημα του Η/Υ 
και ο ADC πρέπει να βρίσκονται σε αρκετή απόσταση μεταξύ τους, ώστε να μην υπάρχει 
λεκτρομαγνητική επίδραση, λόγω εκπομπής θορύβου από τον Η/Υ στον ADC και συνεπώς να 
αποφεύγεται η αλλοίωση του μετρούμενου σήματος του ADC. 
 

η

 
 
Σχήμα 5

μοσφαιρική πίεση. Σε 
χαμηλό

τον οποίο 
αναρροφάται

μ

νεται στάθμιση του 

-27. Σχηματική αναπαράσταση πειραματικής διάταξης δοκιμής πρότυπης περισταλτικής αντλίας. 
 

Όλες οι δεξαμενές του πειράματος, όπως απεικονίζονται στο σχήμα 5-28, είναι από plexiglas 
πάχους 10 mm. Η δεξαμενή αναρρόφησης, έχει εξωτερικές διαστάσεις βάσης 250x220 mm και ύψος 
170 mm, είναι ανοιχτή στο πάνω μέρος και στηρίζεται πάνω σε ξύλινη βάση ύψους 200 mm. Η ξύλινη 
βάση ακουμπά πάνω στο οριζόντιο επίπεδο Α. Στο εσωτερικό της δεξαμενής αναρρόφησης υπάρχουν 
δύο χώροι σχηματιζόμενοι από δύο κατακόρυφα διαφράγματα από plexiglas πάχους 10 mm, όπου το 
ένα έχει διαστάσεις 110x140 mm και το άλλο 125x160 mm. Τα διαφράγματα αυτά ενώνονται έτσι 
ώστε να σχηματίζουν το χώρο αναρρόφησης με ύψος υπερχείλισης 140 mm, ενώ στον υπόλοιπο χώρο 
συγκεντρώνεται το ρευστό που υπερχειλίζει από το χώρο αναρρόφησης. Εντός του χώρου 
αναρρόφησης τοποθετείται ειδικό θερμόμετρο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του ρευστού. Στον 
πυθμένα του χώρου αναρρόφησης είναι προσαρτημένος διαμπερώς ορειχάλκινος σωλήνας μήκους 
210 mm, εσωτερικής διαμέτρου 3 mm και εξωτερικής 5 mm, με κατακόρυφο μήκος εντός του χώρου 
αναρρόφησης 135 mm. Το πάνω άκρο του σωλήνα βρίσκεται 5 mm κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια 
του ρευστού του χώρου αναρρόφησης ώστε να αναρροφά το ρευστό υπό ατ

 σημείο της δεξαμενής αναρρόφησης υπάρχει βάνα με την οποία μπορεί να αδειάζεται το 
ρευστό, που συσσωρεύεται λόγω της υπερχείλισης από το χώρο αναρρόφησης. 

Η τροφοδοτική δεξαμενή, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 5-28(γ), έχει εξωτερικές διαστάσεις 
βάσης 220x130 mm και ύψος 150 mm, είναι ανοιχτή επάνω και εδράζεται πάνω στη δεξαμενή 
αναρρόφησης. Στο κάτω μέρος της έχει βάνα μέσω της οποίας τροφοδοτεί το χώρο αναρρόφησης με 
ρευστό. Η τροφοδοσία του χώρου αναρρόφησης γίνεται με τέτοιο ρυθμό έγχυσης ρευστού (άνοιγμα 
βάνας), ώστε το ρευστό να υπερχειλίζει και να διατηρείται σταθερή η ελεύθερη επιφάνεια του 
ρευστού στο χώρο αναρρόφησης. Αυτό επιτυγχάνεται επιλέγοντας το ρυθμό έγχυσης του ρευστού 
τροφοδοσίας στο χώρο αναρρόφησης να είναι λίγο μεγαλύτερος από το ρυθμό με 

 το ρευστό. Όταν η τροφοδοτική δεξαμενή αδειάζει, πληρώνεται από κάποιο βοηθητικό 
δοχείο με ρευστό που προέρχεται από το χώρο υπερχείλισης της δεξαμενής αναρρόφησης. 

Για την έδραση του ηλεκτροκινητήρα και της περισταλτικής αντλίας χρησιμοποιείται 
μεταλλική βάση από σκληρό αλουμίνιο σχήματος ανεστραμμένου ταυ, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 
5-28(β). Ο μεν κινητήρας εδράζεται οριζόντια ε τέσσερις κοχλιωτές συνδέσεις στη μία του πλάγια 
πλευρά έτσι ώστε να είναι πακτωμένος και να παραμένει ακλόνητος κατά τη λειτουργία του, η δε 
περισταλτική αντλία ακουμπά πάνω στη μεταλλική πλάκα μέσω τεσσάρων κατάλληλων 
ρυθμιζόμενων αποστατών κυλινδρικού σχήματος. Αυτοί οι αποστάτες φέρουν πυκνό σπείρωμα ώστε 
να μπορούν να μετακινούνται κατακόρυφα πάνω στις αντίστοιχες τέσσερις ντίζες-οδηγούς που 
συναρμολογούν την περισταλτική αντλία. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχά
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εκκεντροφόρου άξονα της αντλίας σε οριζόντια θέση, ώστε να βρίσκεται στην ια ευθεία με τον 
άξονα περιστροφής του κινητήρα και συνεπώς να μπορεί να συνδεθεί με αυτόν. 
 

ίδ

 
(α) 

 

 
 

 
(γ) 

 
(β) 

 
(δ) 

 
Σχήμα 5-28. (α) Πειραματική διάταξη δοκιμής πρότυπης περισταλτικής αντλίας. (β) Λεπτομέρεια με τη 
εταλλικ
αρθρωτό

 αρθρωτός σύνδεσμος 
εκτός α

πρέπει να βυθίζεται 5 mm κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια του ρευστού της δεξαμενής κατάθλιψης, 

μ ή βάση, τον ηλεκτροκινητήρα με το ηλεκτρονικό σύστημα οδήγησης, την περισταλτική αντλία και τον 
 σύνδεσμο. (γ) Λεπτομέρεια με τη δεξαμενή αναρρόφησης και την τροφοδοτική δεξαμενή. (δ) 

Λεπτομέρεια με τη δεξαμενή κατάθλιψης. 
 

Ο εκκεντροφόρος άξονας της αντλίας και ο άξονας του κινητήρα συνδέονται με αρθρωτό 
σύνδεσμο, ο οποίος μπορεί να παραλαμβάνει τυχούσες γωνιακές αποκλίσεις του άξονα της αντλίας 
που δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν με την προηγούμενη ρύθμιση. Έτσι, ο

πό το να μεταβιβάζει τη στρεπτική ροπή του κινητήρα στην αντλία, χρησιμοποιείται και για 
την αποφυγή κατακόρυφων ταλαντώσεων του περιστρεφόμενου άξονα της αντλίας. Στο μεταλλικό 
πλαίσιο είναι τοποθετημένο το ηλεκτρονικό σύστημα οδήγησης του κινητήρα. 

Ο σωλήνας της περισταλτικής αντλίας είναι από σκληρυμένη με υπεροξείδιο σιλικόνη της 
εταιρίας Degania Silicone, ενώ τα στοιχεία διαμέτρου του σωλήνα είναι 3x5 mm (εσωτερική x 
εξωτερική διάμετρος), όπως ήδη έχει αναφερθεί. Η μία άκρη του σωλήνα σιλικόνης προς την πλευρά 
εισόδου της αντλίας ενώνεται με το κάτω άκρο του ορειχάλκινου σωλήνα αναρρόφησης. Κατόπιν 
διέρχεται από το εσωτερικό της περισταλτικής αντλίας και καταλήγει στη δεξαμενή κατάθλιψης. Το 
συνολικό μήκος της σωλήνωσης από το σημείο αναρρόφησης ως το σημείο της κατάθλιψης είναι 
1150 mm. Αναλυτικά έχουμε 210 mm το μήκος του ορειχάλκινου σωλήνα, 150 mm από το σημείο 
εξόδου του ορειχάλκινου σωλήνα αναρρόφησης μέχρι την είσοδο της περισταλτικής αντλίας, 160 mm 
από την είσοδο μέχρι την έξοδο της περισταλτικής αντλίας και 630 mm από την έξοδο της 
περισταλτικής αντλίας μέχρι το σημείο κατάθλιψης. Ο σωλήνας σιλικόνης στο σημείο κατάθλιψης 
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ώστε να αποφεύγονται όσο το δυνατόν οι ταλαντώσεις της ελεύθερης επιφάνειας που θα προκαλούσε 
η εξ αποστάσεως έγχυση του ρευστού. Με αυτόν τον τρόπο δε γίνονται εσφαλμένες μετρήσεις που να 

ίζεται με λεπτό οριζόντιο μεταλλικό ελατό βραχίονα, ο οποίος είναι πακτωμένος σε 
ορέα 

 τη δεξαμενή αναρρόφησης στα 240 mm και επιτυγχάνεται στη δεξαμενή 
κατάθλ

κραδασμών 
τοποθετείται δ

είξεις των τοπικών 
θερμοκρασιακών μεταβολών, δεδομένου ότι αυτές  τη λειτουργία του ADC. Έτσι γίνεται 
αντιληπτό πότε πρέπει να επαναλαμβάνεται η βαθμονόμηση της δυναμοκυψέλης. 

 

προέρχονται από την αδρανειακή δύναμη ταλάντωσης του ρευστού της δεξαμενής κατάθλιψης, παρά 
μόνο μετράται η δύναμη βάρους της εγχυόμενης μάζας του ρευστού. 
 Η οδήγηση του σωλήνα σιλικόνης στη δεξαμενή κατάθλιψης, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 
5-28(δ), εξασφαλ
φ που μπορεί να κινείται με σύστημα ατέρμονα-κορώνας κατακόρυφα σε μεταλλικό στέλεχος 
ύψους 360 mm. 
 Η δεξαμενή κατάθλιψης, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 5-28(δ) είναι ανοιχτή στο πάνω 
μέρος της, έχει εξωτερικές διαστάσεις βάσης 220x140 mm και ύψος 170 mm και εδράζεται στην 
πλατφόρμα της δυναμοκυψέλης, η οποία με τη σειρά της εδράζεται επάνω σε ξύλινη βάση. Για τις 
ανάγκες του πειράματος διατίθενται τρεις τέτοιες ξύλινες βάσεις με αντίστοιχο ύψος 130 mm, 150 
mm και 170 mm, ανάλογα με το ύψος υπερχείλισης του χώρου κατάθλιψης. Στο εσωτερικό της 
δεξαμενής κατάθλιψης υπάρχουν τρία διαφράγματα από plexiglas κοινού πλάτους (120mm) και 
πάχους (10 mm), με αντίστοιχα ύψη 140 mm, 120 mm και 100 mm. Αυτά τα διαφράγματα χωρίζουν 
τον εσωτερικό χώρο της δεξαμενής σε τέσσερις χώρους κατάθλιψης με τρία ύψη υπερχείλισης 140 
mm, 120 mm και 100 mm. Σε όλη τη διάρκεια των πειραματικών μετρήσεων η ελεύθερη στάθμη της 
επιφάνειας του ρευστού του χώρου κατάθλιψης βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την ελεύθερη στάθμη της 
επιφάνειας του ρευστού του χώρου αναρρόφησης, με επίπεδο αναφοράς τον οριζόντιο άξονα 
συμμετρίας του τμήματος του σωλήνα σιλικόνης που βρίσκεται εντός της περισταλτικής αντλίας. Το 
ύψος αυτό καθορίζεται από

ιψης χρησιμοποιώντας μία από τις τρεις ξύλινες βάσεις που αναφέρθηκαν πιο πριν ανάλογα με 
το ύψος της υπερχείλισης. 

Για να υπάρχει καλύτερη συνάφεια μεταξύ των επιφανειών της εξωτερικής βάσης της 
δεξαμενής κατάθλιψης και της πλατφόρμας της δυναμοκυψέλης, τοποθετείται ελαστικό κόμμι σε 
τέσσερα σημεία της βάσης της δεξαμενής κατάθλιψης. Επίσης, για απορρόφηση τυχών 

 ελαστικό κόμμι σε τέσσερα σημεία τόσο της βάσης της υναμοκυψέλης όσο και της 
κάτω επιφάνειας της ξύλινης βάσης, η οποία έρχεται σε επαφή με το οριζόντιο επίπεδο Α. 

Το θερμόμετρο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος αέρα είναι 
τοποθετημένο πάνω στη συσκευή του ADC, για να προκύπτουν πιο άμεσες ενδ

 επηρεάζουν

  
(α) (β) 

 
Σχήμα 5-29. (α) Πρότυπη δίχρονη γραμμική περισταλτική αντλία. (β) Πρότυπη γραμμική περισταλτική αντλία 
νός σταε δίου έγχυσης. 

 
 Τα πρότυπα που έχουν κατασκευαστεί με βάσει τα κατασκευαστικά σχέδια του παραρτήματος 
ΣΤ αποτελούν γραμμικές περισταλτικές αντλίες μη διαβρεχόμενου τύπου και έχουν τη μορφή που 
διακρίνεται στο σχήμα 5-29. Το κύριο σώμα της αντλίας είναι κατασκευασμένο από plexiglas και έχει 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου με διαστάσεις 160x90 mm και πάχος 25 mm. Στο εσωτερικό 
του υπάρχει κοιλότητα μέσα στην οποία είναι τοποθετημένα τα έμβολα και οι βαλβίδες από σκληρό 
αλουμίνιο, ώστε να μπορούν να κινούνται με χαλαρή συναρμογή μεταξύ τους, ενώ κατά μήκος της 
επιφάνειάς του υπάρχει αυλάκι όπου τοποθετείται ο ανατάξιμος σωλήνας σιλικόνης. Πάνω στο κύριο 
σώμα της αντλίας προσαρμόζεται με τέσσερις κοχλιωτές συνδέσεις καπάκι, επίσης κατασκευασμένο 
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από plexiglas, σχήματος ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου με διαστάσεις 160x90 mm και πάχος 30 mm. 
Το καπάκι περιέχει κυλινδρικούς οδηγούς με σπείρωμα, μέσα στους οποίους παλινδρομούν με τη 
βοήθεια ελατηρίων ειδικοί διαμορφωμένοι αξονίσκοι επαναφοράς των εμβόλων κατασκευασμένοι 
από αλουμίνιο. Οι αξονίσκοι επαναφοράς τείνουν να μετατοπίζουν τα έμβολα και τις βαλβίδες προς 
την κάτω ακραία θέση τους. Κάτω από το κύριο σώμα της αντλίας βρίσκεται ο εκκεντροφόρος άξονας 
κατασκευασμένος από σκληρό αλουμίνιο, ο οποίος στηρίζεται στα άκρα του με έδρανα κύλισης. Κατά 
την περιστροφή του άξονα τα έκκεντρα μετατοπίζουν τα έμβολα και τις βαλβίδες προς την άνω 
ακραία θέση τους, ώστε να συμπιέζουν το σωλήνα. Κάθε έμβολο ή βαλβίδα φέρνει μικροσκοπικό 
ρουλεμ

ται στο σχήμα 5-29(α)], ενώ η 
λλη έχει ένα έμβολο με μήκος ίδιο με αυτό του μεγάλου εμβόλου της δίχρονης και είναι κλασικής 
γχυσης (push-pull) ενός σταδίου, [απεικονίζεται στο σχήμα 5-29(β)]. 

5.7 Με

τ ρ

 

ψέλης, του ηλεκτρονικού συστήματος οδήγησης του 
λεκτροκινητήρα και του ταχυμέτρου. Για το λόγο αυτό, θεωρείται αναγκαία η περιγραφή καθενός 

.7.1 Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρονικό σύστημα οδήγησης (controller), ταχύμετρο και 
ερμόμ

μένο 
ειωτήρα στροφών. Ο τύπος του κινητήρα είναι ερμητικά κλειστός μη αεριζόμενος, χωρίς θερμική 
μόνωση. Διαθέτει ανσης με ημίρρευστο γράσο χωρίς δυνατότητα διαρροής. 
 

άν, το οποίο έρχεται σε επαφή με το αντίστοιχο έκκεντρο με αποτέλεσμα να μειώνεται η 
φθορά τους και να αυξάνεται η ακρίβεια του ρυθμού έγχυσης της αντλίας [Tsoukalis, 1993]. 

Ουσιαστικά οι δυο περισταλτικές αντλίες που χρησιμοποιούνται στα πειράματα έχουν μόνο 
διαφορετικό εκκεντροφόρο άξονα. Όπως ήδη έχει αναφερθεί η μία έχει δυο έμβολα με μήκη το ένα 
διπλάσιο του άλλου και εγχύει σε δύο χρόνους (δίχρονη), [απεικονίζε
ά
έ
 
 

τρητικά όργανα 
 

Οι μετρητικές μέθοδοι που ακολουθούνται στοχεύουν στον ποσοτικό προσδιορισμό της 
εγχυόμενης μάζας ρευστού και κα ’ επέκταση του ρυθμού οής από κάθε περισταλτική αντλία, που 
οδηγείται από έναν ηλεκτροκινητήρα. Ο ρυθμός ροής του ρευστού καθορίζεται έμμεσα από το 
ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του ηλεκτροκινητήρα, ενώ η συχνότητα περιστροφής της 
περισταλτικής αντλίας, η οποία καθορίζει το ρυθμό ροής του ρευστού, προσδιορίζεται με τη μέτρηση 
των στροφών του ηλεκτροκινητήρα με ένα ταχύμετρο. Η μέτρηση της μάζας του εγχυόμενου ρευστού 
πραγματοποιείται με δυναμοκυψέλη ηλεκτρικού σήματος. Συνεπώς, οι μετρητικές μέθοδοι συνδέονται 
άμεσα με τη λειτουργία της δυναμοκυ
η
από τα προαναφερθέντα όργανα μέτρησης. 
 
5
θ ετρα 
 
 Ο ένας ηλεκτροκινητήρας που χρησιμοποιείται διακρίνεται στο σχήμα 5-30(α) και έχει τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα 5-2. Πρόκειται για ηλεκτροκινητήρα συνεχούς ρεύματος (DC) της 
εταιρίας LEESON, με άξονα από σκληρυμένο ατσάλι, με μόνιμο μαγνήτη και προσαρμοσ
μ

μόνιμο σύστημα λίπ

Σχέση μετάδοσης 30:1 
Τάση οσίας 180 Volts (DC) τροφοδ

Ένταση υργίας 0.36   ρεύματος λειτο Amps
Ισχύς 1/17 HP 

Ροπή στρέψης 56 lb.in 
Στροφές 60 rpm 

Form factor* 1.38 
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος 40 οC 

Σύστημα μόνωσης συλλέκτη F3 class 
* Ο form factor υποδεικνύει πόση από τη συνιστώσα του εναλλασσομένου ρεύματος διανέμεται στην έξοδο ως συνεχές από το σύστημα 

 τη μέση τιμή του. Τιμή μεγαλύτερης της μονάδας 

Πίνακας

 με τον πρώτο, 
με τη διαφορά ότι δεν έχει προσαρμοσμένο μειωτήρα στροφών. Γι’ αυτό το λόγο έχει ένταση 
ρεύματος λειτουργίας 0.7 Αmps με ισχύ 1/8 HP και φτάνει μέχρι 1750 στροφές (rpm). 

οδήγησης. Μαθηματικά αναπαρίσταται ως ο λόγος της ενεργούς τιμής του ρεύματος προς
σημαίνει ότι ποσοστό του ρεύματος παράγει θερμότητα αντί για ροπή. 
 

 5-2. Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροκινητήρα με μειωτήρα. 
 

Ο δεύτερος ηλεκτροκινητήρας που διακρίνεται στο σχήμα 5-30(β) είναι όμοιος
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(α) 

 
(β) 

 
Σχήμα 5-30. (α) Ηλεκτροκινητήρας με μειωτήρα στροφών και ηλεκτρονικό σύστημα οδήγησης. (β) 
Ηλεκτροκινητήρας χωρίς μειωτήρα στροφών και οπτικό ταχύμετρο.  
 

Το ηλεκτρονικό σύστημα οδήγησης (controller) διακρίνεται στο σχήμα 5-30(α). Είναι της 
εταιρίας DART CONTROLS (τύπου 15 SERIES-15DV-E) και έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
φαίνονται στον πίνακα 5-3. 
 

Ένταση συνεχούς ρεύματος εξόδου 3 Amps 
Τροφοδοτική τάση εισόδου 120 Volts (ΑC) ή 240 Volts (ΑC) 

Τάση εξόδου 0 – 90 Volts (DC) ή 0 – 180 Volts (DC) 
Αντίσταση ποτενσιόμετρου ρύθμισης ταχύτητας 5 k ohm 

Ικανότητα υπερφόρτωσης για 1 min 200 % 
 
Πίνακας 5-3. Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος οδήγησης (controller). 
 

Το ταχύμετρο που χρησιμοποιείται είναι οπτικού τύπου χειρός, με φωτοεκπομπό δίοδο (LED) 
κόκκινου χρώματος [σχήμα 5-30(β)]. Είναι της εταιρίας ITECO trading (τύπου 8801.001) και έχει τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στον πίνακα 5-4. 
 

Οθόνη ένδειξης 5 ψηφίων (ultrabright LED) 
Εύρος μέτρησης 12.0 ÷ 100000 rpm 

Ακρίβεια έως 999.9 rpm ± 0.1 rpm 
Ακρίβεια από 1000 ÷ 20000 rpm ± 1 rpm 
Ακρίβεια από 20000 ÷ 100000 rpm ± 0.005 % 
Πεδίο αποστάσεων ανάκλασης 10 ÷ 300 mm 

Χρόνος μετρούμενης περιόδου από 12.0 ÷ 60.0 rpm χρόνος μίας πλήρους περιστροφής 
Χρόνος μετρούμενης περιόδου από 60.0 ÷ 100000 rpm 1 s 

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ÷ 45 οC 
Τάση τροφοδοσίας 6 Volts 

Διαστάσεις 180 x 60 mm 
Βάρος 0.4 kg 

 
Πίνακας 5-4. Τεχνικά χαρακτηριστικά οπτικού ταχύμετρου. 
 

Τέλος, για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του αέρα και του νερού χρησιμοποιούνται δυο 
θερμόμετρα αλκοόλης με σφάλμα ανάγνωσης ±0.5οC, που αντιστοιχεί σε μισή υποδιαίρεση της 
κλίμακας των θερμομέτρων. 
 
 
5.7.2 Δυναμοκυψέλη (load–cell), αναλογικός–ψηφιακός μετατροπέας (ADC) και 
ηλεκτρονικός υπολογιστής με λογισμικό 
 

Η μέτρηση του εγχυόμενου βάρους ρευστού γίνεται με δυναμοκυψέλη καμπτομένης δοκού 
ενός σημείου φόρτισης (σχήμα 5-31). Είναι της εταιρίας ΗΒΜ (μοντέλο PW2C3 NH-1998). Έχει 
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ανώτατο όριο φορτίου 7.2 Kg, με όριο ασφαλούς φορτίου 150 % και διαστάσεις πλατφόρμας 
200x150mm. Η καμπτομένη δοκός είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο και η πλατφόρμα από 
plexiglas. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δυναμοκυψέλης παρουσιάζονται στον πίνακα 5-6. 
 

 
(α) 

 
(β) 

 
Σχήμα 5-31. Δυναμοκυψέλη καμπτομένης δοκού ενός σημείου φόρτισης (μήκος πλατφόρμας: 2a = 200 mm, 
μήκος καμπτομένης δοκού: 2b = 130 mm). 
 
Μεγέθη Μονάδες μέτρησης Τιμές 
Δυναμικότητα (φορτίο λειτουργίας) kg 6 
Μέγιστο ονομαστικό φορτίο kg 7.2 
Μέγιστο μέγεθος πλατφόρμας mm 380 x 380 

για εύρος +20 οC ÷ +40 οC %/10Κ ±0.0146 Επίδραση θερμοκρασίας στην έξοδο 
(1), (2) για εύρος -10 οC ÷ +20 οC %/10Κ ±0.0098 
Επίδραση θερμοκρασίας σε ισορροπία μηδενισμού (2)  %/10Κ ±0.0389 
Σφάλμα υστέρησης (1), (2) % ±0.0097 
Σφάλμα μη γραμμικότητας (1), (2) % ±0.0097 
Σφάλμα εκκεντρότητας φορτίου κατά OIML R76 (2), (3) % ±0.0194 
Παραμένον σφάλμα εξόδου αποφόρτισης DR (30min) κατά OIML R60 (2) % ±0.0167 
Αντίσταση εισόδου Ω 350 ÷ 500 
Αντίσταση εξόδου Ω 350 ÷ 500 
Τάση αναφοράς διέγερσης V 5 
Προτεινόμενο εύρος τάσης διέγερσης V 1 ÷ 15 
Αντίσταση μόνωσης GΩ >1 
Ονομαστικό εύρος θερμοκρασιών οC -10 ÷ +40 
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας οC -10 ÷ +50 
Εύρος θερμοκρασιών αποθήκευσης οC -25 ÷ +70 
Μέγιστο μικτό φορτίο % του ονομ. φορτίου 17 
Όριο ασφαλείας (για μέγιστη εκκεντρότητα 100 mm) % του ονομ. φορτίου 150 
Όριο πλευρικής φόρτισης % του ονομ. φορτίου 300 
Απόκλιση στο ονομαστικό φορτίο (±15%) mm 0.20 
Ιδιοσυχνότητα στο ονομαστικό φορτίο, κατά προσέγγιση Hz 35 
Ιδιοσυχνότητα για 0.5 kg μικτό φορτίο, κατά προσέγγιση Hz 100 
Βάρος, κατά προσέγγιση kg 0.25 

(1) Το μέγιστο σύνθετο σφάλμα λόγω της μη-γραμμικότητας, υστέρησης και θερμοκρασιακής επίδρασης στην έξοδο, ωστόσο δεν υπερβαίνει 
τα όρια σφάλματος κατά OIML-R60 (Organisation Internationale de Métrologie Légale-Réglementation 60). 
(2) Όλα τα σχετικά σφάλματα προσδιορίζονται αναφορικά με το ονομαστικό φορτίο εξόδου. 
(3) Φορτιζόμενη με το 30% της δυναμικότητας (φορτίο λειτουργίας) για εκκεντρότητα 142 mm. 
 
Πίνακας 5-5. Τεχνικά χαρακτηριστικά δυναμοκυψέλης PW2C3 NH-HBM. 
 

Η δυναμοκυψέλη καμπτομένης δοκού ενός σημείου φόρτισης συνδέεται με αναλογικό-
ψηφιακό μετατροπέα, ο οποίος μετατρέπει το αναλογικό σήμα της δυναμοκυψέλης σε ψηφιακό και το 
οδηγεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία. Οι μετρήσεις της δυναμοκυψέλης 
καταγράφονται μέσω λογισμικού ενός H/Y, με το οποίο ρυθμίζεται η συχνότητα δειγματοληψίας 
ανάλογα με το ρυθμό έγχυσης της αντλίας. Δηλαδή, για χαμηλούς ρυθμούς έγχυσης επιλέγεται 
χαμηλή συχνότητα δειγματοληψίας, ενώ για υψηλούς ρυθμούς έγχυσης επιλέγεται αντίστοιχα υψηλή 
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συχνότητα δειγματοληψίας, ώστε να καταγράφονται πλήρως όλες οι μετρήσεις στο χρόνο για 
οποιαδήποτε μεταβολή. 

Ο αναλογικός-ψηφιακός μετατροπέας (ADC) της πειραματικής διάταξης (σχήμα 5-32) είναι 
της εταιρίας HBM, με μοντέλο ηλεκτρονικής πλακέτας AD101Β [σχήμα 5-32(β)]. Στο σχήμα 5-32(γ) 
φαίνεται το λογικό διάγραμμα διάταξης του κυκλώματος, ενώ στον πίνακα 5-6 παρουσιάζονται τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του ADC. 
 

 
(α) 

 

 
(γ) 

 
(β) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 5-32. (α) Η δυναμοκυψέλη και ο ADC. (β) Η 
ηλεκτρονική πλακέτα AD101Β του ADC. (γ) Το 
λογικό διάγραμμα διάταξης του κυκλώματος του ADC 
με τον Η/Υ. 

 
Τύπος  AD101B 

Εύρος μέτρησης 
 

Εύρος σήματος εισόδου 

mV/V ±2.0 
 

±3.0 
Διακριτική ικανότητα 

μετρούμενου σήματος, max. 
Bit  20 (1 Hz) 

Συχνότητα δειγματοληψίας 
(εξαρτάται από τη μορφή του σήματος εξόδου και το 

baud rate) 

 
Hz 

 
4.7 ÷ 300 

Συχνότητα αποκοπής του ψηφιακού φίλτρου, 
ρυθμιζόμενη στα ±3 dB 

Hz 0.25 ÷ 40 

Τάση διέγερσης γέφυρας UB (DC)1 V 5 ÷ 10 
Interface  RS-232 

Baud rate, ρυθμιζόμενο bit/s 1200 ÷ 38400 
Τάση λειτουργίας (DC) V 5 ÷ 10 

Κατανάλωση ρεύματος (χωρίς τη δυναμοκυψέλη)2 mA ≤ 80 
1 Διέγερση από την τάση λειτουργίας. 
2 Κατανάλωση ρεύματος ≤ 80 mA + UB/RB, όπου RB η αντίσταση της γέφυρας. 
 
Πίνακας 5-6. Τεχνικά χαρακτηριστικά του ADC. 
 

Ο ADC συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος έχει επεξεργαστή PENTIUM ΙΙ με 
256MB μνήμη RAM και λειτουργεί υπό περιβάλλον Windows ’98. Για το χειρισμό του ADC 
χρησιμοποιείται το λογισμικό AED-Panel32 version 1.1.3, το οποίο παρέχει η εταιρία κατασκευής του 
HBM. Μέσω του λογισμικού αυτού ρυθμίζεται η συχνότητα δειγματοληψίας, η συχνότητα του 
φίλτρου αποκοπής υψηλών συχνοτήτων (low pass filter), γίνεται η βαθμονόμηση της δυναμοκυψέλης 
και οποιοσδήποτε μηδενισμός ισορροπίας απαιτείται. Για την καταγραφή, επεξεργασία και 
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αποθήκευση των ψηφιακών δεδομένων χρησιμοποιείται το λογισμικό Catman Professional v.4.5, R.3, 
P.3. Μέσω αυτού είναι επίσης δυνατόν να παρακολουθείται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο η μεταβολή 
των μετρούμενων μεγεθών με τη μορφή καμπυλών (real time) (παρατηρείται διαφορά φάσης εξαιτίας 
του χρόνου απόκρισης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος είναι συνήθως μεγάλος σε σχέση με τη 
συχνότητα του καταγραφόμενου φαινομένου). 
 
 
5.8 Ακρίβεια πειραματικών μετρήσεων και υπολογισμός σφαλμάτων 
 

Στη συγκεκριμένη πειραματική διάταξη για τη μέτρηση των μεγεθών χρησιμοποιούνται τα 
όργανα που προαναφέρθηκαν. Αν μετρηθεί αρκετές φορές με το κατάλληλο όργανο το μέγεθος 
ενδιαφέροντος, το οποίο για τις ίδιες επαναλαμβανόμενες συνθήκες αναμένεται αμετάβλητο, 
διαπιστώνεται ότι οι τιμές της εξόδου του οργάνου δεν είναι όλες ίδιες, αλλά κυμαίνονται γύρω από 
την αληθινή τιμή, η οποία είναι άγνωστη. Η διαφορά της μετρούμενης από την αληθινή τιμή αποτελεί 
ως γνωστόν το σφάλμα της μέτρησης, το οποίο είναι απαραίτητο για τη γνώση της ακρίβειας για το 
μέγεθος που μετράται κάθε φορά και αποτελείται εν μέρει από το συστηματικό (bias) και εν μέρει από 
το τυχαίο (random) σφάλμα. 
 
 
5.8.1 Προσαρμογή (fitting) της συνάρτησης παροχής μάζας 
 
 Το ζητούμενο ουσιαστικά από την παρούσα πειραματική διάταξη και διαδικασία είναι ο 
προσδιορισμός της παρεχόμενης μάζας της κάθε αντλίας στη μονάδα του χρόνου. Εξαιτίας της 
συνεχούς πρόσδοσης νερού από την αντλία προς τη δεξαμενή κατάθλιψης που ζυγίζεται από τη 
δυναμοκυψέλη, αναμένεται η συνάρτηση της παρεχόμενης μάζας νερού με το χρόνο να είναι σχεδόν 
συνεχής και αύξουσα. Ο προσδιορισμός αυτής της συνάρτησης μέσω των πειραματικών μετρήσεων 
γίνεται με την κατάλληλη προσαρμογή τους (fitting) και τότε η προκύπτουσα συνάρτηση ονομάζεται 
συνάρτηση αναδρομής. Επειδή ο όγκος εμβολισμού του νερού από την αντλία σε μία περίοδο είναι 
σταθερός και ίσος με τον όγκο του συμπιεζόμενου τμήματος του εύκαμπτου αγωγού, η ανωτέρω 
πρόσδοση χαρακτηρίζεται από ίσες ποσότητες νερού και συνεπώς η συνάρτηση αναδρομής 
αναμένεται γραμμική. 
 Έστω τα ζεύγη τιμών χρόνου-μάζας (t1, m1)… (tn, mn) με n τον αριθμό των μετρήσεων 
(ζευγών) και ότι η εκτίμηση της ευθείας προσαρμογής είναι: 
 

0m̂ m m t= +           (5-28) 
 
 Σύμφωνα με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων προκύπτει η κλίση της (5-28), ως παροχή 
μάζας, να είναι: 
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         (5-29) 

 
και η τεταγμένη επί την αρχή: 
 

0 mm m m t= − m          (5-30) 
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 Η μεταβλητότητα της αναδρομής ορίζεται από τη σχέση: 
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n
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         (5-31) 

 
και αποτελεί εκτίμηση της αληθινής μεταβλητότητας σ εφόσον η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 
δίνει την καλύτερη εκτίμηση της ευθείας αναδρομής. Η τιμή της επηρεάζει άμεσα και καθοριστικά τα 
σφάλματα των παραμέτρων της αναδρομής. 
 Το εκτιμούμενο τυπικό σφάλμα της κλίσης  της ευθείας αναδρομής δίνεται από την: m
 

n n
2 2

i m i m
i 1 i 1

s sse

(t t ) t nt
= =

= =

− −∑ ∑ 2

       (5-32) 

 
 Ο δείκτης που ποσοτικά δείχνει το πόσο καλά προσαρμόζεται η ευθεία αναδρομής στα 
πειραματικά σημεία, είναι η μέση τετραγωνική απόκλιση της αναδρομής, που ορίζεται ως: 
 

n 2
i i

2
i 1 i

ˆ(m m )1RMS 100x (%)
ˆn 2 m=

−
=

− ∑        (5-33) 

 
και κυμαίνεται από 0-100%, τείνει δε προς την τιμή 0% (ταυτίζεται με αυτήν όταν όλα τα πειραματικά 
σημεία κείνται ντετερμινιστικά επί της αναδρομής) όσο πιο καλή είναι η προσαρμογή. Πρακτικά, 
τιμές άνω του 25-30% δεν θεωρούνται παρά οριακά αποδεκτές. Το RMS ορίζεται και προσδιορίζεται 
από τα n το πλήθος πρωτογενή δεδομένα mi και τις αντίστοιχες εκτιμήσεις της αναδρομής . im̂
 
 
5.8.2 Συστηματικά σφάλματα οργάνων (bias errors) 
 

Τα συστηματικά σφάλματα έχουν ως αποτέλεσμα, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις του ιδίου 
μεγέθους κάτω από τις ίδιες συνθήκες, να απέχουν όλες σταθερά από την αληθινή τους τιμή κατά το 
ίδιο ποσοστό. Οφείλονται στη μέθοδο ή το όργανο που χρησιμοποιείται. Συνήθως οι κατασκευαστές 
οργάνων αναφέρουν το συστηματικό σφάλμα, είτε ως ποσοστό της μέγιστης τιμής του φυσικού 
μεγέθους, που μπορεί να μετρήσει το όργανο, είτε ως ποσοστό της μετρούμενης τιμής [Μαθιουλάκης, 
2005]. Τα συστηματικά σφάλματα είναι δυνατόν να μειωθούν με κατάλληλες ρυθμίσεις των 
συνθηκών του πειράματος και των συνθηκών λειτουργίας των οργάνων μέτρησης. 
 
 
5.8.2.1 Βαθμονόμηση δυναμοκυψέλης (load-cell) και προκύπτοντα συστηματικά 
σφάλματα 
 

Η δυναμοκυψέλη είναι μετρητική συσκευή ακρίβειας, της οποίας ο ρόλος είναι καθοριστικός 
για τη σωστή καταγραφή του βάρους του εγχυόμενου ρευστού με το χρόνο, έχοντας ευαισθησία 
ακόμη και σε πολύ μικρές εξωτερικές δονήσεις ή ταλαντώσεις. Στον πίνακα 5-7 δίνονται από τον 
κατασκευαστή διάφορα συστηματικά σφάλματα για τη δυναμοκυψέλη. Αρκετά από αυτά 
εκμηδενίζονται λόγω κατάλληλων συνθηκών εκτέλεσης του πειράματος. Συνεπώς, επειδή οι 
μεταβολές της θερμοκρασίας δεν υπερβαίνουν τους 10 οC και μάλιστα είναι κάτω από 1 οC κατά τη 
διάρκεια μίας μέτρησης, το συστηματικό σφάλμα λόγω επίδρασης της θερμοκρασίας είναι αμελητέο. 
Εξαιτίας της συνεχούς αύξησης του βάρους της δεξαμενής κατάθλιψης δεν παρατηρούνται 
αυξομειώσεις φορτίου στη δυναμοκυψέλη, ώστε να εμφανίζεται φαινόμενο βρόχου υστέρησης και 
συνεπώς το σφάλμα υστέρησης είναι μηδενικό. 

Παρατηρείται από τον πίνακα 5-7 ότι το σφάλμα μη γραμμικότητας (non-linearity) έχει τιμή 
±0.0097% αναφορικά με το ονομαστικό φορτίο 7200g. Αυτό σημαίνει ότι το σφάλμα του non-
linearity ανέρχεται στην τιμή των 0.6984g. Η κάθε σταγόνα, που εξέρχεται από το σωλήνα σιλικόνης 
εσωτερικής διαμέτρου 3mm με πολύ αργό ρυθμό, έχει βάρος 0.07g. Συνεπώς στις χαμηλές συχνότητες 
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πρέπει να πέφτουν 10 σταγόνες τουλάχιστον, ώστε το μετρητικό σύστημα της δυναμοκυψέλης να 
αντιλαμβάνεται το βάρος έγχυσης της αντλίας. Για το λόγο αυτό πριν αρχίσουν τα πειράματα 
πραγματοποιείται διαδικασία βαθμονόμησης πολλαπλών σημείων, η οποία επιτυγχάνει μείωση του 
συστημ

ιμών πρότυπου βάρους (g)-ηλεκτρονικού 
σήματο

 σωστά, εφαρμόζοντας πρότυπο βάρος που είναι εντός της 
περιοχή

πίνακα 5-7, όπου δίνουν την καμπύλη 
αθμονόμησης της δυναμοκυψέλης σε θερμοκρασία 22 οC. 

 
Μ υ 

βά g) 
Ψηφια  ADC Μ υ 

βά g) 
Ψηφια

ατικού σφάλματος της μη γραμμικότητας της δυναμοκυψέλης. 
Αφού συνδεθεί η δυναμοκυψέλη με τον ADC και αυτός με τον Η/Υ, πρέπει να μεσολαβήσει 

χρονικό διάστημα περίπου είκοσι λεπτών λειτουργίας, προκειμένου να αποκατασταθεί θερμική 
ισορροπία στην αντίσταση της δυναμοκυψέλης και στο κύκλωμα του ADC. Με αυτόν τον τρόπο το 
όλο ηλεκτρονικό σύστημα γίνεται πιο ευσταθές και είναι έτοιμο για την ορθή καταγραφή των 
μετρήσεων. Αρχικά καταγράφεται η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και κατόπιν τοποθετείται πάνω 
στην πλατφόρμα της δυναμοκυψέλης το πρότυπο βάρος 2000 g, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται στην 
οθόνη του Η/Υ η αντίστοιχη τιμή εξόδου του ηλεκτρονικού σήματος του ADC μετρημένο σε mV/V. 
Στη συνέχεια επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία αυξάνοντας το εκάστοτε εφαρμοζόμενο στη 
δυναμοκυψέλη βάρος κατά 100 g, καταγράφοντας τις αντίστοιχες τιμές του ηλεκτρονικού σήματος σε 
mV/V από τον Η/Υ. Όταν το πρότυπο βάρος αποκτά την τιμή 5100 g και καταγράφεται το αντίστοιχο 
ηλεκτρονικό του σήμα, τότε αποθηκεύονται τα 32 ζεύγη τ

ς (mV/V) και παριστάνονται γραφικά (σχήμα 5-33). 
Κατόπιν για να ελεγχθεί αν η δυναμοκυψέλη παρέχει σωστές μετρήσεις και δεν έχει 

αλλοιωθεί η πιστότητά της λόγω φόρτισης, επαναλαμβάνεται ξανά η διαδικασία τοποθέτησης των 
πρότυπων βαρών με τιμές εντός του εύρους 2000 ÷ 5100 g και γίνεται επαλήθευση των τιμών που 
μετρήθηκαν προηγουμένως. Το γεγονός ότι επιλέγονται αυτές οι τιμές πρότυπων βαρών προκειμένου 
να γίνει η βαθμονόμηση δεν είναι τυχαίο, αφού η δυναμοκυψέλη μετρά σε αυτό το πεδίο τιμών για το 
συγκεκριμένο πείραμα. Στο τέλος της πειραματικής εκτέλεσης για κάθε συχνότητα διέγερσης πρέπει 
να ελέγχεται αν η δυναμοκυψέλη μετρά

ς των πειραματικών μετρήσεων. 
Στον πίνακα 5-7 περιέχονται οι τιμές της μάζας των πρότυπων βαρών σε g με τις αντίστοιχες 

τιμές της αδιάστατης τάσης εξόδου του οργάνου σε mV/V του ψηφιακού σήματος του ADC. Επίσης 
στο σχήμα 5-33 παριστάνονται γραφικά οι τιμές του 
β

άζα πρότυπο
ρους (

κό σήμα
(mV/V) 

άζα πρότυπο
ρους (

κό σήμα ADC 
(mV/V) 

2000 0.0781 3600 0.1406 
2100 0.0820 3700 0.1445 
2200 0.0859 3800 0.1484 
2300 0.0898 3900 0.1523 
2400 0.0937 4000 0.1562 
2500 0.0976 4100 0.1601 
2600 0.1015 4200 0.1640 
2700 0.1055 4300 0.1679 
2800 0.1094 4400 0.1719 
2900 0.1133 4500 0.1757 
3000 0.1172 4600 0.1797 
3100 0.1211 4700 0.1836 
3200 0.1250 4800 0.1875 
3300 0.1289 4900 0.1914 
3400 0.1328 5000 0.1953 
3500 0.1367 5100 0.1992 

 
Πίνακας 5-7. Τιμές των μεγεθών μάζας πρότυπου βάρους και ψηφιακού σήματος ADC. 
 

 κάθε σετ μετρήσεων εξασφαλίζεται η ορθή 
ειτουργία του συστήματος ADC και δυναμοκυψέλης. 

 

Κατά την εκτέλεση του πειράματος δεν παρατηρούνται έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές 
του περιβάλλοντος αέρα. Δηλαδή, η μέγιστη θερμοκρασιακή μεταβολή του περιβάλλοντος μεταξύ 
δυο διαδοχικών σετ μετρήσεων (συχνοτήτων) είναι κάτω του 1 oC και σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι ελέγχεται η διαδικασία βαθμονόμησης στην αρχή
λ
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Σχήμα 5-33. Καμπύλη βαθμονόμησης της δυναμοκυψέλης στους 22 οC. 
 

Κατόπιν της ανωτέρω βαθμονόμησης το σφάλμα της μη γραμμικότητας εισάγεται κατά το 
ποσοστό ±0.0097% του πίνακα 5-5, το οποίο θεωρείται ότι τόσο είναι για ονομαστικό φορτίο 100g. 
Δηλαδή, το περιθώριο ανάπτυξης της μη γραμμικότητας περιορίζεται μόνο για διάστημα 100g και με 
την προϋπόθεση ότι το φορτίο λειτουργίας δεν εξέρχεται του διαστήματος [2000, 5100] g (υπόψη ότι 
η δεξαμενή κατάθλιψης κενή ζυγίζει 2100g περίπου ενώ πλήρως γεμάτη 5100g περίπου). Συνεπώς το 
συστηματικό σφάλμα λόγω της μη γραμμικότητας (non-linearity) ανέρχεται στην τιμή snl = ±0.0097g. 
 Η δεξαμενή κατάθλιψης τοποθετείται συμμετρικά πάνω στην πλατφόρμα της δυναμοκυψέλης, 
ενώ προνοείται το καταθλιβόμενο ρευστό να εγχύεται σε τέτοιο σημείο, το οποίο να ευθυγραμμίζεται 
κατακόρυφα με το κέντρο της πλατφόρμας της δυναμοκυψέλης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το 
συστηματικό σφάλμα λόγω εκκεντρότητας του φορτίου εκμηδενίζεται. 
 Τέλος, το παραμένον σφάλμα εξόδου αποφόρτισης (Dead load output Return) δίνεται στον 
πίνακα 5-5 ίσο με ±0.0167% για συνολική χρονική διάρκεια 30 min και φορτίο ίσο με το ονομαστικό 
των 7200g. Επειδή το πείραμα εκτελείται για διαφορετικές συνολικές χρονικές διάρκειες tt και για 
διαφορετικές αυξήσεις μάζας Δmt, το παραπάνω σφάλμα αυξομειώνεται σύμφωνα με τη σχέση: 
 

DR = 7200 (±0.0167%) kt km = ±1.2024 kt km [g]      (5-34) 
 
όπου kt = tt/1800, (με τον tt σε s) και km= Δmt/7200, (με την Δmt σε g). 

Αντικαθιστώντας στην (5-34) προκύπτει: 
 

DR = ±9.2778 10-8 tt Δmt        (5-35) 
 
 
5.8.2.2 Χρονόμετρο-Ταχύμετρο (Tachometer)-Θερμόμετρο 
 

Για την εύρεση της συχνότητας περιστροφής της αντλίας στις πολύ χαμηλές στροφές μέχρι 2 
rpm περίπου χρησιμοποιείται έμμεσα το χρονόμετρο του Η/Υ. Επειδή σε αυτές τις πολύ χαμηλές 
στροφές η συχνότητα δειγματοληψίας, όπως παρουσιάζεται πιο κάτω είναι 9.4 Μετρήσεις/s, το 
συστηματικό σφάλμα που εισάγεται για τον υπολογισμό του χρόνου και συνεπώς της συχνότητας 
είναι bt=1/9.4≈0.11s/Μέτρηση. Η περίοδος περιστροφής και ακολούθως η συχνότητα σε αυτό το πολύ 
χαμηλό πεδίο συχνοτήτων προκύπτουν παρατηρώντας τις καμπύλες παροχής μάζας με το χρόνο και 
διακρίνοντας σε αυτά τα πεπερασμένα χρονικά διαστήματα peak to peak, των οποίων ο μέσος όρος 
ορίζει την περίοδο διέγερσης της αντλίας. 
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Εξαιτίας των υψηλών ροπών φορτίου που αναπτύσσονται σε αυτές τις πολύ χαμηλές στροφές 
περιστροφής της αντλίας, ο κινητήρας αναπτύσσει υψηλή ροπή με αποτέλεσμα για κάποιο μικρό 
σχετικά χρονικό διάστημα να παρουσιάζεται επιβραδυνόμενη περιστροφή. Εκ των υστέρων η 
περιστροφή γίνεται επιταχυνόμενη για κάποιο επόμενο μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, όταν 
υπερνικηθούν οι ροπές φορτίου και αναπτυχθούν οι αδρανειακές δυνάμεις περιστροφής που 
συνεισφέρουν. Στη συνέχεια ο κινητήρας μειώνει τις ροπές του επειδή οι αδρανειακές δυνάμεις έχουν 
αναλάβει με αποτέλεσμα την επιβραδυνόμενη περιστροφή ξανά. Έτσι δημιουργούνται μικρές 
επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις κατά την περιστροφή συνήθως διαδοχικά άνισες που έχουν ως 
αποτέλεσμα τη μεταβολή της περιόδου. Σε αυτή τη μεταβολή της περιόδου οφείλεται η εισαγωγή 
τυχαίου σφάλματος από περίοδο σε περίοδο. 

Για την εύρεση της συχνότητας περιστροφής της αντλίας στις χαμηλές στροφές από 2 rpm 
μέχρι 12 rpm περίπου, χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό χρονόμετρο, το οποίο εισάγει συστηματικό 
σφάλμα bt=0.01s. Σημειώνεται εδώ ότι η διάκριση των τοπικών μεγίστων (peaks) γίνεται δύσκολη, 
καθώς αυξάνονται οι στροφές και για αυτό επιβάλλεται η χρήση του ηλεκτρονικού χρονομέτρου. 
 Καθώς οι στροφές αυξάνονται περαιτέρω, η μέτρηση με το χρονόμετρο καθίσταται δύσκολη 
και συνεπώς χρησιμοποιείται το ταχύμετρο. Το συστηματικό σφάλμα bN του ταχύμετρου είναι 0.1 
rpm για το διάστημα από 12 έως 999.9 rpm και 1rpm για στροφές μεγαλύτερες από 1000 rpm 
σύμφωνα με τον πίνακα 5-4 που δίνεται από τον κατασκευαστή. 
 Το συστηματικό σφάλμα του θερμομέτρου θεωρείται το σφάλμα ανάγνωσής του, το οποίο 
εκφράζει την αβεβαιότητα με την οποία διαβάζουμε την ένδειξή του. Το σφάλμα ανάγνωσης είναι ίσο 
με αυτό που αντιστοιχεί σε μισή υποδιαίρεση της κλίμακας του θερμομέτρου. Στο θερμόμετρο έχουμε 
υποδιαιρέσεις 1 οC, άρα το σφάλμα ανάγνωσης είναι bθν=bθα=±0.5 οC. Σημειώνεται εδώ ότι το σφάλμα 
ανάγνωσης πρέπει να θεωρείται ως το κατώτατο όριο στο σφάλμα μέτρησης ενός μεγέθους. 
Επανάληψη της μέτρησης πολλές φορές δεν οδηγεί σε γνώση του μεγέθους με σφάλμα μικρότερο του 
σφάλματος ανάγνωσης, [Σιμόπουλος, 1989]. 
 
 
5.8.3 Τυχαία σφάλματα 
 

Τα τυχαία σφάλματα οφείλουν την ύπαρξή τους σε τυχαίους παράγοντες που εμφανίζονται σε 
μία μέτρηση και συνήθως ακολουθούν στατιστικές κατανομές. Η βασική ιδιότητα των τυχαίων 
σφαλμάτων είναι να έχουν ίσες πιθανότητες να είναι θετικά ή αρνητικά. Επίσης είναι πιο πιθανό να 
έχουν μικρές αποκλίσεις από την αληθινή τιμή παρά μεγάλες. Οι δύο αυτές ιδιότητες κάνουν δυνατό 
τον περιορισμό της αβεβαιότητας στον προσδιορισμό ενός μεγέθους με την επανάληψη της μέτρησης 
πολλές φορές, ώστε κατά μέσον όρο τα τυχαία σφάλματα να αλληλοαναιρούνται σε κάποιο βαθμό 
[Σιμόπουλος, 1989]. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πράξη δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί μεγάλος 
αριθμός μετρήσεων του ίδιου φυσικού μεγέθους, χωρίς να έχουν μεταβληθεί στο διάστημα που 
μεσολαβεί οι συνθήκες μέτρησης ή η αρχή στην οποία βασίζεται η μέτρηση, οπότε υπεισέρχονται 
συστηματικά σφάλματα που δεν ακολουθούν στατιστικές κατανομές [Τσαγγάρης et al, 1998]. Στο 
συγκεκριμένο πείραμα τα σφάλματα αυτά ως τυχαίο γεγονός έχει θεωρηθεί ότι ακολουθούν την 
κατανομή Gauss, όσο αφορά την πιθανότητα εμφάνισής τους. 

Παρόλο που η ευαισθησία της δυναμοκυψέλης αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα επιτρέπει όμως 
και την εισαγωγή τυχαίων σφαλμάτων στις μετρήσεις. Τέτοια σφάλματα για παράδειγμα μπορεί να 
οφείλονται σε αδρανειακές δυνάμεις που δημιουργεί η έγχυση του ρευστού στις υψηλές στροφές της 
αντλίας, λόγω αναπόφευκτων ταλαντώσεων της μάζας ρευστού της ελεύθερης επιφάνειας της 
δεξαμενής κατάθλιψης. 

Λόγω του προτεινόμενου σχεδιασμού στο χρονισμό της βαλβίδας εξόδου, η οποία ανοίγει 
νωρίτερα από την έναρξη του εμβολισμού του δάχτυλου που προηγείται, παρατηρείται οπισθορροή. 
Επιπλέον, επειδή η άκρη του σωλήνα είναι βυθισμένη 5mm κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια της 
δεξαμενής κατάθλιψης, όπως αναφέρθηκε, δημιουργείται μερική αναρρόφηση ενός μικρού ποσοστού 
του καταθλιβόμενου ρευστού από την οπισθορροή και συνεπώς προσθαφαιρείται ίση ποσότητα μάζας 
ρευστού στη δεξαμενή. Αυτή η ποσότητα εισάγει μικρό σφάλμα στις μετρήσεις της μάζας του 
ρευστού που ζυγίζεται με το χρόνο, αλλά δεν επηρεάζει το ρυθμό έγχυσης της αντλίας για δύο λόγους. 
Πρώτον, όση ποσότητα ρευστού αφαιρείται λόγω οπισθορροής προστίθεται στη διάρκεια μίας 
περιόδου με αποτέλεσμα η εγχυόμενη μάζα εμβολισμού ανά περίοδο να είναι η προβλεπόμενη. 
Δεύτερον, ο ρυθμός έγχυσης της αντλίας είναι σταθερός με το χρόνο και διαπιστώνεται από την κλίση 
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που έχει η γραμμική προσαρμογή της συνάρτησης παροχής με το χρόνο, η οποία δεν μεταβάλλεται 
λόγω οπισθορροής. 

Για να αποφεύγεται η εισαγωγή πολλών τυχαίων σφαλμάτων στις μετρήσεις εξαιτίας των 
δονήσεων που προκαλεί ο κινητήρας και η περιστροφή του εκκεντροφόρου άξονα της αντλίας, 
απομονώνεται το σύστημα δυναμοκυψέλης-ADC σε ξεχωριστό οριζόντιο επίπεδο Β, όπως ήδη έχει 
αναφερθεί, από την υπόλοιπη πειραματική διάταξη, η οποία στηρίζεται στο οριζόντιο επίπεδο Α 
(σχήμα 5-27). 
 Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι ο νόμος του Gauss εκφράζει με πολύ καλή προσέγγιση το 
νόμο των πιθανοτήτων όλων των τυχαίων γεγονότων, σύμφωνα με τον οποίο η πιο πιθανή τιμή ενός 
μετρούμενου μεγέθους είναι η μέση τιμή ενός αριθμού αξιόπιστων μετρήσεων. Έτσι η πιθανότητα 
εμφάνισης των μετρήσεων f(x) ακολουθεί μία καμπύλη Gauss που ως γνωστόν δίνεται από τη σχέση: 
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2
(x )

21f (x) e
2

−μ
−
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σ π

         (5-36) 

 
όπου x είναι οι τιμές των μετρήσεων, μ η μέση τιμή τους και σ η τυπική τους απόκλιση. 
 Σύμφωνα με τη σχέση αυτή διαπιστώνεται ότι όσο αυξάνει η τυπική απόκλιση, τόσο αυξάνει 
και το εύρος των τιμών τις οποίες δείχνει το όργανο για την ίδια πάντα τιμή του μετρούμενου 
μεγέθους. Δηλαδή, τόσο αυξάνει η διασπορά των τιμών της εξόδου του οργάνου. Ασφαλώς η 
ακρίβεια των μετρήσεων επιβάλλει περιορισμό αυτού του εύρους που σημαίνει μείωση κατά το 
δυνατόν της τυπικής απόκλισης των μετρήσεων. Ως σφάλμα στην περίπτωση αυτή νοείται η διαφορά 
της εξόδου του οργάνου από τη μέση τιμή των μετρήσεων. Για πεπερασμένο αριθμό μετρήσεων n 
ισχύουν οι σχέσεις: 
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          (5-37) 
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         (5-38) 

 
όπου s η τυπική απόκλιση της μίας μέτρησης xi από τη μέση τιμή xm. 
 Ιδανικά όταν n → ∞ τότε xm→ μ και s → σ. Κατά τον ίδιο τρόπο η μέση τιμή και η τυπική 
απόκλιση ενός πεπερασμένου αριθμού μετρήσεων n ακολουθούν επίσης την κατανομή Gauss και 
μάλιστα η τυπική απόκλιση της μέσης τιμής είναι: 
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i m
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m
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ss
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=

−
= =

−

∑
        (5-39) 

 
Kατά τις μετρήσεις του συγκεκριμένου πειράματος, θεωρώντας ότι η αληθινή τιμή είναι η 

μέση τιμή του μεγέθους (μ≡xm), ως διάστημα εμπιστοσύνης, που αποτελεί και το σφάλμα των 
μετρήσεων, έχει ληφθεί το xm±1.96sm, το οποίο αντιστοιχεί σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Δηλαδή, 
αν επαναληφθεί το πείραμα πολλές φορές υπό τις ίδιες συνθήκες, η πιθανότητα η μέση τιμή του 
μετρούμενου μεγέθους να βρίσκεται στο διάστημα [xm–1.96sm, xm+1.96sm] είναι 95%. Επομένως το 
τυχαίο σφάλμα ενός μεγέθους του πειράματος ορίζεται από την: 
 

m1.96sε = ±           (5-40) 
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5.8.4 Συνολικά σφάλματα και διάδοσή τους σε παραγόμενα μεγέθη 
 
 Από την ανάπτυξη που προηγήθηκε έχει καταστεί φανερό ότι στην περίπτωση ενός μεγέθους 
x απ’ ευθείας μετρούμενου υπεισέρχεται, τόσο τυχαίο, όσο και συστηματικό σφάλμα. Προκειμένου να 
αποδοθεί το συνολικό σφάλμα e της μέτρησης του x πρέπει να συνδυαστεί κατάλληλα το τυχαίο 
σφάλμα της μέτρησης ε με το συστηματικό σφάλμα b. Αυτό γίνεται μέσω της σχέσης: 
 

2 2e = ε + b           (5-41) 
 

Για τον προσδιορισμό του σφάλματος ey ενός παραγόμενου μεγέθους y=y(x,z) ισχύει η 
σχέση: 
 

2 2

y x
y ye e e
x z

∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
z

)

        (5-42) 

 
ενώ η μέση τιμή του μεγέθους είναι: 
 

m m my y(x ,z=           (5-43) 
 
Όπου xm, zm οι μέσες τιμές των μεγεθών x, z αντίστοιχα. 
 Στο συγκεκριμένο πείραμα τα μετρούμενα μεγέθη είναι τέσσερα. Η μάζα m του νερού, η 
θερμοκρασία θν του νερού, ο χρόνος t διεξαγωγής της κάθε δοκιμής και οι στροφές Ν του συστήματος 
κινητήρα-αντλίας. Εκτός από αυτά τα μεγέθη για τη περιγραφή και μελέτη του φαινομένου άντλησης 
είναι απαραίτητα τα παραγόμενα μεγέθη της συχνότητας περιστροφής του συστήματος κινητήρα-
αντλίας f και του ρυθμού έγχυσης του ρευστού V . 

Η συχνότητα περιστροφής ορίζεται από τη σχέση: 
 

f=1/T           (5-44) 
 
όπου Τ η περίοδος μίας πλήρους περιστροφής του συστήματος κινητήρα-αντλίας. 
 Η σχέση (5-44) χρησιμοποιείται για τιμές συχνοτήτων διέγερσης μέχρι 0.18 Hz, για την 
εύρεση των οποίων υπολογίζεται η περίοδος Τ, είτε peak to peak από την πειραματική καμπύλη m(t), 
είτε με χρήση χρονομέτρου. Ωστόσο, για τιμές συχνοτήτων διέγερσης μεγαλύτερες από 0.18 Hz 
χρησιμοποιείται η σχέση: 
 

f=N/60  (σε Hz)         (5-45) 
 
όπου Ν οι στροφές του ταχύμετρου σε rev/min. 
 Επομένως, όταν γίνεται χρήση της εξίσωσης (5-44), εφαρμόζοντας την εξίσωση (5-42) το 
συνολικό σφάλμα μέτρησης της συχνότητας δίνεται από τη σχέση: 
 

ef=eΤ/Τ2           (5-46) 
 
όπου: 
 

2 2
T Te = ε + tb           (5-47) 

 
είναι το συνολικό σφάλμα υπολογισμού της περιόδου Τ διέγερσης με bt=±0.11 ή ±0.01 s να είναι το 
συστηματικό σφάλμα του χρονομέτρου αν χρησιμοποιείται η μέθοδος peak to peak ή το ηλεκτρονικό 
χρονόμετρο αντίστοιχα, ενώ εΤ είναι το τυχαίο σφάλμα κατά τη μέτρηση της περιόδου Τ 
υπολογισμένο σύμφωνα με τη σχέση (5-40). 
 Ωστόσο, όταν γίνεται χρήση της εξίσωσης (5-45), εφαρμόζοντας την εξίσωση (5-42) το 
συνολικό σφάλμα μέτρησης της συχνότητας δίνεται από τη σχέση: 
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ef=eN/60          (5-48) 
 
όπου: 
 

2 2
NeΝ Ν= ε + b           (5-49) 

 
είναι το συνολικό σφάλμα υπολογισμού των στροφών περιστροφής με bN=±0.1 ή ±1rpm να είναι το 
συστηματικό σφάλμα του ταχυμέτρου για 12≤Ν≤999.9 rpm και Ν≥1000 rpm αντίστοιχα, ενώ εΝ είναι 
το τυχαίο σφάλμα κατά τη μέτρηση των στροφών Ν υπολογισμένο σύμφωνα με τη σχέση (5-40). 
 Ο ρυθμός έγχυσης του ρευστού από την αντλία ορίζεται από τη σχέση: 
 

mV =
ρ

           (5-50) 

 
όπου η παροχή μάζας του ρευστού και ρ η πυκνότητα του νερού. m
 Για συγκεκριμένη συχνότητα διέγερσης f η παροχή μάζας  που εξέρχεται από την αντλία 
αναμένεται να έχει σταθερή τιμή. Αυτό ισχύει σίγουρα για όλες τις συχνότητες εκτός από τις πολύ 
χαμηλές, στις οποίες η μεγάλη διάρκεια των νεκρών χρόνων αλλοιώνει το γραμμικό χαρακτήρα της 
συνάρτησης m(t). Ακόμη όμως και για αυτές τις πολύ χαμηλές συχνότητες αν θεωρηθεί η μέση 
χρονικά παροχή μάζας 

m

m m≡ , τότε αυτή έχει γραμμικό χαρακτήρα και αν ληφθεί υπόψη και το 
σκεπτικό της παραγράφου 5.8.1. μπορεί να θεωρηθεί για κάθε συχνότητα ότι η μάζα συναρτήσει του 
χρόνου μεταβάλλεται γραμμικά ως εξής: 
 

0 m
0

m

m m m mm m t m m
t t

− −
= + ⇒ = = 0

νθ

      (5-51) 

 
Η πυκνότητα ρ του νερού μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία θν, όπως φαίνεται στo σχήμα 5-

34, [Tanaka et al, 2001]. Από τη συγκεκριμένη βιβλιογραφία χρησιμοποιείται το διάστημα 
θερμοκρασιών από 17οC μέχρι 31οC, διότι σε αυτό κυμαίνεται η θερμοκρασία του νερού κατά την 
εκτέλεση των πειραμάτων. Οι τιμές της πυκνότητας με τη θερμοκρασία φαίνονται στον πίνακα 5-8 
και η ακρίβειά τους παρουσιάζεται με αβεβαιότητα 0.83x10-6 g/cm3. 

Στα πειραματικά σημεία του πίνακα 5-8 προσαρμόζεται η καμπύλη δευτέρου βαθμού που 
δίνεται από την παρακάτω εξίσωση, η οποία αναπαρίσταται γραφικά στο σχήμα 5-34: 
 

2
0 1 2=a +a +aνρ θ          (5-52) 

 
όπου a0=1.00043, a1=-1.46279 10-5, a2=-4.82119 10-6. 
 

Θερμοκρασία
θν (οC) 

Πυκνότητα νερού 
ρ (g/cm3) 

18 0.9985984 
19 0.9984079 
20 0.9982067 
21 0.9979950 
22 0.9977730 
23 0.9975408 
24 0.9972988 
25 0.9970470 
26 0.9967857 
27 0.9965151 
28 0.9962353 
29 0.9959465 

 
Πίνακας 5-8. Ακριβείς τιμές πυκνότητας νερού με τη θερμοκρασία, [Tanaka et al, 2001]. 
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Σχήμα 5-34. Μεταβολή της πυκνότητας του νερού με τη θερμοκρασία στο διάστημα από 17οC μέχρι 31οC και 
για ατμοσφαιρική πίεση 101325Pa [Tanaka et al, 2001]. 
 

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (5-51) και (5-52) της παροχής μάζας και της πυκνότητας 
αντίστοιχα στη σχέση (5-50) ο ρυθμός έγχυσης του ρευστού μπορεί να δοθεί ισοδύναμα και από τη 
σχέση: 
 

( )
0

2
0 1 2

m mV
t a +a +aν ν

−
=

θ θ
         (5-53) 

 
 Εφαρμόζοντας τη σχέση (5-42) για τον προσδιορισμό του σφάλματος του ρυθμού έγχυσης 
του ρευστού παραγωγίζεται μερικά ως προς το κάθε εξαρτώμενο μέγεθος, τόσο η σχέση (5-50), όσο 
και η (5-53), ανάλογα με ποιο μέγεθος είναι γνωστό από τις μετρήσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο 
προκύπτει το συνολικό σφάλμα για το ρυθμό έγχυσης του ρευστού ως εξής: 
 

2 2 22
tm m

V
m m

ebbe V
m t m t

ρ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ε⎛ ⎞= + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ρ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
      (5-54) 

 
Μέσω αυτής της σχέσης υπολογίζεται το ελάχιστο σφάλμα ( )0 που πάντα υφίσταται σε 

κάθε μέτρηση, όσο ιδανικά και αν εκτελεστεί το πείραμα και ουσιαστικά προκύπτει λόγω της ύπαρξης 
των συστηματικών σφαλμάτων των οργάνων και του τρόπου με τον οποίο εξάγεται η παροχή μάζας 
του ρευστού (προσαρμογή της παραγράφου 5.8.1). Όταν μέσω της σχέσης (5-54) υπολογίζεται αυτό 
το ελάχιστο σφάλμα ( )0 κάθε μέτρησης η παροχή μάζας δίνεται από τη σχέση (5-29), η 
πυκνότητα ρ από την (5-52) με αντικατάσταση της θερμοκρασίας του νερού θν και συνεπώς, ο ρυθμός 
έγχυσης  δίνεται από τη σχέση (5-50) με αντικατάσταση των δύο μεγεθών και ρ. Επίσης, το 
τυχαίο σφάλμα της παροχής μάζας υπολογίζεται από την (5-40), στην οποία αντί για την τυπική 
απόκλιση sm χρησιμοποιείται το τυπικό σφάλμα se της κλίσης  της ευθείας αναδρομής από τη 
σχέση (5-32). Ο μέσος χρόνος tm είναι η μέση χρονική διάρκεια μίας μέτρησης για μία συχνότητα και 
καθορίζεται στην παράγραφο 5.8.1. Το συστηματικό σφάλμα του χρονομέτρου είναι bt=±0.11 ή ±0.01 
s αν χρησιμοποιείται η μέθοδος peak to peak ή το ηλεκτρονικό χρονόμετρο αντίστοιχα. Το 
συστηματικό σφάλμα της μάζας ορίζεται από τη σχέση: 

Ve

Ve m

m

V m
mε
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2 2
m nlb DR s= +          (5-55) 

 
όπου DR είναι το παραμένον σφάλμα εξόδου αποφόρτισης (Dead load output Return) της 
δυναμοκυψέλης, το οποίο δίνεται από τη σχέση (5-35) και snl είναι το σφάλμα λόγω της μη 
γραμμικότητας (non-linearity) του οργάνου της δυναμοκυψέλης. Τέλος, το συνολικό σφάλμα 
υπολογισμού της πυκνότητας eρ είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με τα υπόλοιπα και η παράλειψή του 
δεν επηρεάζει το συνολικό σφάλμα  του ρυθμού έγχυσης του ρευστού, ωστόσο εισάγεται εδώ για 
λόγους πληρότητας μέσω της σχέσης: 

Ve

 

 ( )2 2
1 2e a +2a b b2

ρ ν θν ρ= θ +         (5-56) 

 
όπου bρ είναι η αβεβαιότητα 0.83x10-6 g/cm3 με την οποία οι τιμές της πυκνότητας με τη θερμοκρασία 
προσδιορίζονται πειραματικά, [Tanaka et al, 2001] και bθν είναι το σφάλμα ανάγνωσης του 
θερμομέτρου. 

Όταν για την ίδια συχνότητα διέγερσης επαναλαμβάνονται ns>1 μετρήσεις, τότε το συνολικό 
σφάλμα για το ρυθμό έγχυσης του ρευστού υπολογίζεται ξανά από τη σχέση (5-54), όμως, τόσο η 
παροχή μάζας, όσο και η πυκνότητα δίνονται ως μέσες τιμές μέσω της σχέσης (5-37) με αντίστοιχη 
αντικατάσταση των μεγεθών και συνεπώς, η μέση τιμή του ρυθμού έγχυσης  δίνεται ξανά από τη 
σχέση (5-50) με αντικατάσταση των δύο μέσων τιμών των μετρήσεων των μεγεθών της παροχής 
μάζας  και της πυκνότητας ρm. Επίσης, το τυχαίο σφάλμα της παροχής μάζας υπολογίζεται από 
την (5-40). Η μέση τιμή του χρόνου tm είναι η μέση χρονική διάρκεια της μέτρησης με τη μικρότερη 
τιμή. Τα συστηματικά σφάλματα του χρόνου bt και της μάζας bm, καθώς και το συνολικό σφάλμα της 
πυκνότητας eρ είναι τα μεγαλύτερα μεταξύ των ns μετρήσεων. 

mV

mm mε

  Όσο αφορά την τιμή της συχνότητας λαμβάνεται ο μέσος όρος των τιμών των συχνοτήτων 
των ns επαναλήψεων των μετρήσεων για την ίδια συχνότητα σύμφωνα με τη σχέση (5-37) και το 
συνολικό σφάλμα είναι το μέγιστο (ef)max, που παρουσιάζεται μεταξύ των ns επαναλήψεων και 
προκύπτει από τις σχέσεις (5-46) ή (5-48). 

Για καλύτερη κατανόηση της κατανομής του σφάλματος της έγχυσης της αντλίας στο 
πεδίο των συχνοτήτων διέγερσης χρησιμοποιείται το σχετικό σφάλμα του ρυθμού έγχυσης του 
ρευστού, το οποίο ορίζεται από τη σχέση: 
 

V
V

e
re 100x (%)

V
=          (5-57) 

 
 
5.9 Πειραματική εκτέλεση και διαδικασία 
 
 Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθείται κατά την 
πειραματική εκτέλεση. Προηγουμένως όμως αναφέρονται ορισμένα στοιχεία που αφορούν τη δομή 
του πειράματος. Οι περισταλτικές αντλίες που δοκιμάζονται ουσιαστικά στο πείραμα είναι δυο, εκ 
των οποίων η μία (δίχρονη) έχει δύο έμβολα-δάχτυλα [σχήμα 5-29(α)], ενώ η άλλη (ενός σταδίου 
έγχυσης) έχει ένα [σχήμα 5-29(β)]. Στα σημεία επαφής των έκκεντρων με τα έμβολα και των εμβόλων 
με το κύριο σώμα της κάθε αντλίας εφαρμόζεται λεπτό στρώμα ημίρρευστου λιπαντικού. Με αυτόν 
τον τρόπο μειώνονται οι τριβές στα σημεία επαφής και συναρμογής και επιτυγχάνεται η ομαλή και 
αθόρυβη λειτουργία της αντλίας. Το ρευστό που χρησιμοποιείται είναι αποσταγμένο νερό. 

Κάθε αντλία συνδέεται πρώτα με τον ηλεκτροκινητήρα που έχει το μειωτήρα στροφών για να 
λειτουργήσει σε χαμηλές συχνότητες και μετά με τον ηλεκτροκινητήρα χωρίς μειωτήρα για να 
λειτουργήσει σε υψηλές συχνότητες. Με τον τρόπο αυτό καταγράφονται οι ρυθμοί έγχυσης των δύο 
αντλιών σε μία σειρά μετρήσεων από τις χαμηλές προς τις υψηλές συχνότητες για διάστημα 
συχνοτήτων από 0.0076 έως 21.77 Hz. Κάθε ολοκληρωμένη καταγραφή σε ολόκληρο το παραπάνω 
διάστημα συχνοτήτων (σειρά μετρήσεων) γίνεται με τη χρήση ενός εύκαμπτου αγωγού από σιλικόνη. 
Διενεργούνται τρεις τέτοιες σειρές μετρήσεων [(α), (β) και (γ)] με τη δίχρονη αντλία και τέσσερις 
[(α), (β), (γ) και (δ)] με την αντλία ενός σταδίου έγχυσης, όπου για κάθε νέα σειρά χρησιμοποιείται 
ένας όμοιος, αχρησιμοποίητος και ακαταπόνητος εύκαμπτος αγωγός από σιλικόνη. Με αυτό τον 
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τρόπο αποφεύγεται η συνεχής καταπόνηση στο ίδιο κομμάτι σωλήνα και μειώνεται η πιθανότητα 
αστοχίας λόγω υπερβολικής κόπωσης του εύκαμπτου στα σημεία καταπόνησης των βαλβίδων. 

Οι επαναλήψεις των μετρήσεων που γίνονται είναι δύο κατηγοριών (Ι) και (ΙΙ). Η μία 
κατηγορία (Ι) περιλαμβάνει τις επαναλήψεις του πεδίου συχνοτήτων που αναφέρθηκε. Δηλαδή, 
τελειώνει η μία σειρά μετρήσεων σε όλο το διάστημα συχνοτήτων και κατόπιν επαναλαμβάνεται η 
επόμενη, όπου στο τέλος συγκρίνονται όλες οι μετρήσεις της ίδιας συχνότητας μεταξύ τους. Η άλλη 
κατηγορία (ΙΙ) περιλαμβάνει διαδοχικές επαναλήψεις των μετρήσεων σε συγκεκριμένη συχνότητα, οι 
οποίες συγκρίνονται τελικά μεταξύ τους. Η διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών είναι ότι στη πρώτη 
(Ι) γίνεται σύγκριση μεταξύ των ίδιων συχνοτήτων σε μετρήσεις που ουσιαστικά δεν είναι διαδοχικές 
και έχει προηγηθεί καταπόνηση, καθώς και μικρή μετατόπιση του εύκαμπτου αγωγού από ολόκληρη 
τη σειρά των μετρήσεων σε όλες τις υπόλοιπες συχνότητες. Στη δεύτερη (ΙΙ) γίνεται σύγκριση 
διαδοχικών μετρήσεων στην ίδια συχνότητα διέγερσης με τον εύκαμπτο αγωγό να βρίσκεται στην ίδια 
κατάσταση όσο αφορά την καταπόνηση και μετατόπισή του. 

Σε κάθε πειραματική εκτέλεση μετρώνται, αφενός μεν οι στροφές του άξονα του κινητήρα-
αντλίας με το ταχύμετρο, αφετέρου δε η μάζα του εγχυόμενου νερού με τη δυναμοκυψέλη. Οι τιμές 
της συνάρτησης της μάζας του εγχυόμενου νερού με το χρόνο καταγράφονται αυτόματα από τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω του λογισμικού Catman Pro 4.5/R.3/P.3, όπως έχει ήδη αναφερθεί και 
παριστάνονται γραφικά με τη βοήθεια του λογισμικού Grapher 5.04.21. 
 Αρχικά συνδέεται η δυναμοκυψέλη με τον αναλογικό-ψηφιακό μετατροπέα και αυτός με τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αφού συνδεθεί ο ADC με την τροφοδοτική ισχύ μεσολαβεί χρονικό 
διάστημα περίπου είκοσι λεπτών προκειμένου να αποκατασταθεί θερμική ισορροπία στον ADC και 
στο μηκυνσιόμετρο της δυναμοκυψέλης. Μετά καταγράφεται η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα 
με τη βοήθεια του θερμομέτρου που είναι τοποθετημένο πάνω στη συσκευή του ADC και ακολουθεί 
η διαδικασία της βαθμονόμησης της δυναμοκυψέλης με τα πρότυπα βάρη. Μόλις ολοκληρωθεί η 
διαδικασία της βαθμονόμησης γίνεται επαλήθευση των μετρήσεων της δυναμοκυψέλης. Κατόπιν 
συνδέεται μέσω αρθρωτού συνδέσμου ο άξονας του ηλεκτροκινητήρα που φέρνει το μειωτήρα 
στροφών με τον άξονα της περισταλτικής αντλίας δύο εμβόλων. Στη συνέχεια τοποθετείται 
αυτοκόλλητη αντανακλαστική ταινία στον κοινό άξονα περιστροφής κινητήρα-αντλίας, η οποία 
χρησιμεύει στη μέτρηση της ταχύτητας περιστροφής του άξονα με το ταχύμετρο. 

Στη συνέχεια πληρώνεται με νερό η τροφοδοτική δεξαμενή, ο χώρος αναρρόφησης και ο 
χώρος κατάθλιψης μέχρι το ύψος υπερχείλισης. Επιλέγεται η ξύλινη βάση με το κατάλληλο ύψος για 
την τοποθέτηση της δυναμοκυψέλης που φέρνει τη δεξαμενή κατάθλιψης, ώστε η ελεύθερη επιφάνεια 
του νερού του χώρου κατάθλιψης να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την ελεύθερη επιφάνεια του νερού 
του χώρου αναρρόφησης. Το ύψος αυτό υπολογίζεται από τον οριζόντιο άξονα συμμετρίας του 
τμήματος του σωλήνα σιλικόνης που βρίσκεται εντός της περισταλτικής αντλίας. 
 Για την εκτέλεση του πειράματος επιλέγεται με το ποτενσιόμετρο του ηλεκτρονικού 
συστήματος οδήγησης η επιθυμητή τιμή της ταχύτητας περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα 
(συχνότητα διέγερσης). Το σύστημα λειτουργεί για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε αφενός ο 
ηλεκτροκινητήρας να αποκτήσει σταθερές στροφές, και αφετέρου η διέγερση του σωλήνα να 
σταθεροποιηθεί από την αντλία. Ταυτόχρονα ρυθμίζεται η βάνα της τροφοδοτικής δεξαμενής, ώστε ο 
ρυθμός έγχυσης του νερού από αυτή να είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό αναρρόφησης του νερού από 
την αντλία και έτσι ο χώρος αναρρόφησης να βρίσκεται πάντοτε σε κατάσταση υπερχείλισης. 
Ακολούθως ρυθμίζεται κατάλληλα, μέσω του λογισμικού Catman, η συχνότητα δειγματοληψίας 
(μετρήσεις ανά s). Αφού καταγραφεί ξανά η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα και η θερμοκρασία 
του νερού, ενεργοποιείται η καταγραφή μέσω του Η/Υ των τιμών της εγχυόμενης μάζας νερού με το 
χρόνο. 

Η ταχύτητα περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα μετράται με το ταχύμετρο όταν η πειραματική 
διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Προσεγγίζεται η οπτική κεφαλή του ταχύμετρου κοντά στον 
περιστρεφόμενο άξονα και απέναντι ακριβώς από την αντανακλαστική ταινία σε απόσταση μεταξύ 10 
και 100 mm. Κατόπιν, πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί εκπομπής της κόκκινης LED 
αναβοσβήνει η ένδειξη στην οθόνη του ταχύμετρου με ρυθμό ίδιο με τη συχνότητα περιστροφής του 
άξονα. Ουσιαστικά γίνεται εκπομπή της φωτοεκπομπού διόδου LED προς το σημείο του άξονα που 
υπάρχει ο ανακλαστήρας και όταν υποστεί ανάκλαση, επιστρέφει πίσω προς την κεφαλή του 
ταχύμετρου, όπου ανιχνεύεται και κατ’ επέκταση ενεργοποιείται η ένδειξη στην οθόνη του 
ταχύμετρου. Τότε εμφανίζεται και η ψηφιακή ένδειξη με τον αριθμό περιστροφών του άξονα ανά 
λεπτό. Επειδή όμως αρχικά η ταχύτητα περιστροφής του άξονα είναι μικρότερη από το κατώτερο όριο 
μέτρησης του ταχύμετρου (12 rpm), αντί του ταχύμετρου χρησιμοποιείται ένα χρονόμετρο με το 
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οποίο μετράται πολλαπλές φορές ο απαιτούμενος χρόνος μίας πλήρους περιστροφής του άξονα του 
κινητήρα. Από τη μέση τιμή αυτών των πολλαπλών χρονομετρήσεων υπολογίζεται η συχνότητα 
περιστροφής του άξονα του κινητήρα για τιμές μικρότερες του 12 rpm. Μετά την πάροδο ενός 
χρονικού διαστήματος διακόπτεται η καταγραφή των τιμών μέτρησης των μεγεθών εγχυόμενης μάζας 
νερού και χρόνου και σώζεται το αρχείο των τιμών αυτών στον Η/Υ. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του πειράματος ελέγχεται συνεχώς αν η τροφοδοτική δεξαμενή 
έχει αρκετή ποσότητα νερού για να καλύψει τις ανάγκες του χώρου αναρρόφησης. Αν η ποσότητα του 
νερού δεν είναι αρκετή, προστίθεται νερό στην τροφοδοτική δεξαμενή. Στο τέλος κάθε μέτρησης 
ελέγχεται αν ο χώρος κατάθλιψης του νερού είναι επαρκής για να δεχθεί την ποσότητα του νερού της 
επόμενης μέτρησης. Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται για κάθε επιθυμητή τιμή της ταχύτητας 
περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα (συχνότητα διέγερσης). Σημειώνεται εδώ, ότι και οι δύο αντλίες 
περιστρέφονται χρησιμοποιώντας τον ηλεκτροκινητήρα που φέρνει μειωτήρα στροφών μέχρι τις 70 
rpm περίπου. 

Αναλυτικά παρουσιάζονται στους πίνακες 5-9 και 5-10 διάφορες επιλεγμένες παράμετροι του 
πειράματος σε διάφορα πεδία συχνοτήτων, για τη δίχρονη περισταλτική αντλία και την περισταλτική 
αντλία ενός σταδίου έγχυσης αντίστοιχα. 
 

Σειρά 
μετρήσεων 

Πεδίο 
συχνοτήτων 

(Hz) 

Συχνότητα 
δειγματοληψίας

(Μ/s) 

Φίλτρο 
(low pass) 

(Hz) 

Συνήθης 
προσεγγιστική 

χρονική διάρκεια 
πειράματος (s) 

Ύψος 
ξύλινης 
βάσης 
(mm) 

0.0132 ÷ 0.0770 9.4 0.25 840 170 
0.1067 ÷ 0.221 9.4 0.5 840 170 
0.255 ÷ 0.562 18.75 1 600 150 
0.605 ÷ 1.175 18.75 1 360 150 

1.200 37.5 2 400 130 
1.336 ÷ 4.991 37.5 1 400 130 

(α) 

5.873 ÷ 21.72 37.5 1 280 130 
1.191 ÷ 4.990 37.5 1 400 130 (β) 
5.880 ÷ 21.66 37.5 1 280 130 

0.0099 ÷ 0.0387 9.4 0.25 840 170 
0.0458 ÷0.0787 9.4 0.5 840 170 
0.1026 ÷ 0.221 9.4 1 840 170 
0.255 ÷ 0.997 18.75 1 600 150 
1.035 ÷ 1.201 18.75 2 360 150 
1.256 ÷ 5.867 37.5 2 400 130 
6.664 ÷ 6.674 37.5 1 280 130 

6.674 75 4 280 130 
6.677 ÷ 6.683 37.5 1 280 130 

7.515 75 4 280 130 
8.345 37.5 1 280 130 
8.346 75 4 280 130 
8.347 37.5 1 280 130 

8.352 ÷ 9.184 75 4 280 130 
9.387 37.5 1 280 130 

9.402 ÷ 10.208 75 4 280 130 
10.230 37.5 1 280 130 

10.424 ÷ 12.508 75 4 280 130 
13.349 ÷ 14.992 150 8 210 130 

15.003 37.5 1 280 130 
15.432 ÷ 15.861 150 8 210 130 

15.89 37.5 1 280 130 

(γ) 

16.68 ÷ 21.70 150 8 210 130 
 
Πίνακας 5-9. Παράμετροι δοκιμής σε διάφορα πεδία συχνοτήτων για τη δίχρονη περισταλτική αντλία δύο 
εμβόλων της (α), (β) και (γ) σειράς μετρήσεων. 
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Σειρά 
μετρήσεων 

Πεδίο 
συχνοτήτων 

(Hz) 

Συχνότητα 
δειγματοληψίας 

(Μ/s) 

Φίλτρο 
(low pass) 

(Hz) 

Συνήθης 
προσεγγιστική 

χρονική διάρκεια 
πειράματος (s) 

Ύψος 
ξύλινης 
βάσης 
(mm) 

0.0076 ÷ 0.0862 9.4 0.25 800 170 
0.1133 ÷ 0.223 9.4 0.5 800 170 
0.253 ÷ 0.591 18.75 1 600 150 
0.633 ÷ 1.183 18.75 1 360 150 
1.239 ÷ 5.057 37.5 1 400 130 
5.417 ÷ 6.697 37.5 1 280 130 

7.087 75 4 280 130 
7.546 ÷ 10.865 37.5 1 280 130 

11.28 75 4 280 130 

(α) 

11.672 ÷ 21.77 37.5 1 280 130 
1.196 ÷ 4.577 37.5 1 400 130 (β) 
5.019 ÷ 21.69 37.5 1 280 130 

0.0084 ÷ 0.0511 9.4 0.25 800 170 
0.0521 ÷ 0.221 9.4 0.5 800 170 
0.253 ÷ 0.592 18.75 1 600 150 
0.629 ÷ 0.960 18.75 1 360 150 
1.006 ÷ 1.188 18.75 2 360 150 
1.193 ÷ 1.274 37.5 2 400 130 
1.368 ÷ 1.395 37.5 1 400 130 

1.396 37.5 2 400 130 
1.401 ÷ 1.438 37.5 1 400 130 
1.513 ÷ 6.264 37.5 2 400 130 
6.694 ÷ 7.085 75 4 280 130 

7.097 37.5 1 280 130 
7.510 ÷ 7.523 37.5 1 280 130 

8.354 ÷ 13.372 75 4 280 130 
13.39 150 8 210 130 
14.21 75 4 280 130 

(γ) 

14.213 ÷ 21.68 150 8 210 130 
1.180 ÷ 1.264 37.5 2 400 130 

1.370 37.5 1 280 130 
1.375 ÷ 3.352 37.5 2 400 130 

3.746 37.5 1 400 130 
3.758 ÷ 4.170 37.5 2 400 130 

4.183 37.5 1 400 130 
4.583 ÷ 6.253 37.5 2 400 130 

6.668 ÷ 12.484 75 4 280 130 

(δ) 

13.359 ÷ 21.68 150 8 210 130 
 
Πίνακας 5-10. Παράμετροι δοκιμής σε διάφορα πεδία συχνοτήτων για την περισταλτική αντλία ενός σταδίου 
έγχυσης της (α), (β), (γ) και (δ) σειράς μετρήσεων. 
 

Σημειώνεται εδώ ότι η επιλογή, τόσο της συχνότητας δειγματοληψίας, όσο και της 
συχνότητας του φίλτρου αποκοπής υψηλών συχνοτήτων (low pass filter), έχει γίνει για το χαμηλό 
πεδίο συχνοτήτων μέχρι 0.2 Hz περίπου, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνεται σίγουρα αντιληπτή 
η μεταβολή από σταγόνα σε σταγόνα. Για τις υψηλότερες συχνότητες η επιλογή βασίζεται, ώστε να 
γίνεται σίγουρα αντιληπτός κάθε φορά ο όγκος εμβολισμού σε μία περιστροφή. Υπόψη ότι στις 
χαμηλές συχνότητες για μία πλήρη περιστροφή εγχύονται έξι σταγόνες, ενώ στις υψηλότερες ο όγκος 
εμβολισμού εγχύεται σε δύο δόσεις ανά περιστροφή. Βέβαια, λόγω γραμμικής αύξησης της 
εγχυόμενης μάζας με το χρόνο και επειδή ενδιαφέρει μόνο η κλίση αυτής της ευθείας ως παροχή 
μάζας, η απώλεια τιμών λόγω μη κατάλληλης επιλογής συχνότητας δειγματοληψίας και φίλτρου 
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αποκοπής υψηλών συχνοτήτων (low pass filter) είναι αδιάφορη. Το τελευταίο διαπιστώθηκε και 
πειραματικά, όπως φαίνεται από τον πίνακα 5-9, όπου παρουσιάζονται μεταβολές στις παραπάνω 
παραμέτρους με το ίδιο όμως αποτέλεσμα παροχής μάζας, όπως αναδεικνύεται παρακάτω. Για τους 
ίδιους λόγους τα προαναφερθέντα ισχύουν αντίστοιχα και για τον πίνακα 5-10 της αντλίας ενός 
σταδίου έγχυσης. 
 
 
5.10 Πειραματικά αποτελέσματα και επεξεργασία μετρήσεων 
 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 
επεξεργασία των πειραματικών μετρήσεων. Ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής περιγράφεται 
παρακάτω. Για κάθε επιλεγόμενη συχνότητα περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα λαμβάνεται η 
αντίστοιχη καμπύλη της εγχυόμενης μάζας νερού συναρτήσει του χρόνου. Από την καμπύλη αυτή 
συνάγεται η γραμμικότητα της εγχυόμενης μάζας του νερού με το χρόνο. Η μορφή της γραφικής 
παράστασης της εγχυόμενης μάζας με το χρόνο είναι σχεδόν ευθεία με θετική κλίση, η οποία 
εξαρτάται από τη συχνότητα. Κάθε πειραματική καμπύλη μπορεί να προσαρμοστεί με μία βέλτιστη 
ευθεία, εφαρμόζοντας τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, η κλίση της οποίας ισοδυναμεί με την 
παροχή μάζας του νερού . m
 
 
5.10.1 Εγχυόμενη μάζα συναρτήσει του χρόνου 
 

Για την καλύτερη μελέτη της λειτουργίας της κάθε αντλίας γίνεται κατάταξη των 
διαγραμμάτων της εγχυόμενης μάζας του νερού με το χρόνο σε χαμηλές και υψηλές συχνότητες 
διέγερσης του σωλήνα, που συνεπάγονται αντίστοιχα χαμηλούς και υψηλούς ρυθμούς έγχυσης της 
εκάστοτε αντλίας. Έτσι για κάθε αντλία και για μία σειρά μετρήσεων απεικονίζεται η διάταξη των 
πειραματικών ευθειών με αύξουσα κλίση χωριστά για χαμηλές και υψηλές συχνότητες. Τα 
διαγράμματα του σχήματος 5-35(α) και (β), απεικονίζουν επιλεκτικά καμπύλες εγχυόμενης μάζας του 
νερού της δίχρονης αντλίας της (α) σειράς μετρήσεων στο διάστημα χαμηλών συχνοτήτων διέγερσης 
[0.0132, 1.336] Hz και υψηλών [1.336, 9.176] Hz αντίστοιχα. 
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Σχήμα 5-35. Διάγραμμα εγχυόμενης μάζας του νερού της δίχρονης αντλίας με το χρόνο κατά την (α) σειρά 
μετρήσεων για (α) χαμηλές συχνότητες και (β) υψηλές συχνότητες διέγερσης. 
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Σχήμα 5-36. Διάγραμμα εγχυόμενης μάζας του νερού της αντλίας ενός σταδίου έγχυσης με το χρόνο κατά την 
(α) σειρά μετρήσεων για (α) χαμηλές συχνότητες και (β) υψηλές συχνότητες διέγερσης. 
 

Στο ίδιο σκεπτικό τα διαγράμματα του σχήματος 5-36(α) και (β), απεικονίζουν επιλεκτικά 
καμπύλες εγχυόμενης μάζας του νερού της αντλίας ενός σταδίου έγχυσης της (α) σειράς μετρήσεων 
στο διάστημα χαμηλών συχνοτήτων διέγερσης [0.0076, 1.397] Hz και υψηλών [1.397, 8.384] Hz 
αντίστοιχα. 

Από τα παραπάνω διαγράμματα των σχημάτων 5-23 και 5-24, παρατηρείται ότι, τόσο στις 
χαμηλές, όσο και στις υψηλές συχνότητες διέγερσης, η εγχυόμενη μάζα του νερού της κάθε αντλίας 
είναι γραμμική με το χρόνο. Επίσης παρατηρείται ότι για την ίδια συχνότητα περιστροφής f η παροχή 
μάζας του νερού  παραμένει σταθερή (κλίση ευθείας καμπύλης), ενώ αυξανομένης της συχνότητας 
περιστροφής η παροχή μάζας του νερού αυξάνεται. Αξίζει να αναφερθεί ότι για συχνότητες διέγερσης 
μεγαλύτερες της τιμής 8.5 Hz περίπου, η εγχυόμενη μάζα του ρευστού παραμένει γραμμική 
συνάρτηση με το χρόνο, ωστόσο η παροχή μάζας του νερού (κλίση ευθείας καμπύλης) παύει να 
αυξάνεται συνεχώς, αλλά υπόκειται σε αυξομειώσεις. Η συμπεριφορά αυτή αναλύεται παρακάτω. 

m

Προκειμένου να περιγραφεί η συμπεριφορά των δύο αντλιών σε χαμηλούς ρυθμούς έγχυσης, 
οι οποίοι απαντώνται σε ιατρικές εφαρμογές, συγκρίνεται η εγχυόμενη μάζα του νερού με το χρόνο 
μεταξύ των δύο αντλιών για σχεδόν κοινές χαμηλές συχνότητες διέγερσης (σχήμα 5-37). Η κλίση των 
ευθειών προσαρμογής αυτών των διαγραμμάτων αντιστοιχούν στη μέση χρονικά παροχή μάζας της 
κάθε αντλίας. Παρατηρείται σε αυτές τις χαμηλές συχνότητες το φαινόμενο της οπισθορροής (back-
flow), που οφείλεται όπως ήδη έχει αναφερθεί, στο χρονισμό της βαλβίδας εξόδου. Η δίχρονη αντλία 
εμφανίζει λιγότερη οπισθορροή, αφού η απόφραξη του εύκαμπτου αγωγού από τη βαλβίδα εξόδου 
διαρκεί 35ο, ενώ η αντλία ενός σταδίου έγχυσης εμφανίζει μεγαλύτερη οπισθορροή, αφού η απόφραξη 
του εύκαμπτου αγωγού από τη βαλβίδα εξόδου διαρκεί 5ο περισσότερο (40ο). Επιπλέον, διαπιστώνεται 
ότι η δίχρονη αντλία εξομαλύνει την έντονη πάλμωση της ροής που εμφανίζει η αντλία του ενός 
σταδίου έγχυσης, εξασφαλίζοντας καλύτερα τη γραμμικότητα της εγχυόμενης μάζας με το χρόνο και 
συνεπώς, περισσότερο το σταθερό ρυθμό έγχυσης του ρευστού. Επομένως, με τη δίχρονη αντλία 
επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση της έγχυσης με την έννοια ότι η μεταβολή της εγχυόμενης μάζας του 
ρευστού με το χρόνο πλησιάζει πιο κοντά στη γραμμική. 

Άλλη παρατήρηση είναι ότι για σχεδόν ίδιες συχνότητες η δίχρονη αντλία προσδίδει 
μεγαλύτερη παροχή μάζας από την αντλία ενός σταδίου έγχυσης, ακόμα και όταν οι συχνότητες 
διέγερσης της δίχρονης αντλίας είναι ελαφρώς μικρότερες από αυτές της αντλίας του ενός σταδίου 
έγχυσης. Αυτό πιθανά να σχετίζεται με τις μετατοπίσεις διαφορετικών μαζών που συμβαίνουν σε 
διαφορετικά χρονικά διαστήματα μέσα σε μία περίοδο στη δίχρονη αντλία σε σχέση με αυτές που 
συμβαίνουν στην ενός σταδίου έγχυσης, με αποτέλεσμα οι αδρανειακές δυνάμεις που πρέπει να 
υπερνικηθούν από την ίδια δύναμη συμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού να είναι διαφορετικές για κάθε 
αντλία και επομένως να προκαλούνται διαφορετικές επιβραδύνσεις και επιταχύνσεις, οι οποίες υπό το 
καθεστώς πάλμωσης να επιφέρουν το διαφορετικό αποτέλεσμα στην εκροή από κάθε αντλία. 
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Σχήμα 5-37. Διαγράμματα εγχυόμενης μάζας του νερού με το χρόνο, από τις δύο αντλίες (δίχρονη και ενός 
σταδίου έγχυσης) για σχεδόν κοινές χαμηλές συχνότητες διέγερσης. 
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Άλλη πιθανή πρόσθετη εξήγηση για τη διαφορετική παροχή μάζας σε σχεδόν ίδια συχνότητα 
από τις αντλίες είναι η διαφορετική ποσότητα οπισθορροής της κάθε αντλίας, που αναφέρθηκε 
αναλυτικά παραπάνω, η οποία λόγω της μη μονιμότητας της ροής επιφέρει διαφορετικές επιρροές στο 
ρυθμό έγχυσης της κάθε αντλίας. Βέβαια, πρέπει να συνυπολογιστούν και τα σφάλματα που 
υφίστανται και παίζουν ρόλο στη διακύμανση της μέσης χρονικά παροχής μάζας. Συνεπώς, οι μεγάλες 
σχετικά αποκλίσεις στις συχνότητες 0.017 και 0.039 Hz στα διαγράμματα των σχημάτων 5-25(γ) και 
(στ) αντίστοιχα, καθώς και η εξαίρεση του σχήματος 5-37(ε), όπου η αντλία ενός σταδίου έχει 
μεγαλύτερο ρυθμό έγχυσης από τη δίχρονη για ίδια περίπου συχνότητα, οφείλονται σε σφάλματα 
συγκεκριμένης αιτιολογίας εξαιτίας των χαμηλών συχνοτήτων λειτουργίας. Όπως έχει αναφερθεί ήδη, 
αυτά τα σφάλματα στις πολύ χαμηλές στροφές περιστροφής οφείλονται στις υψηλές ροπές φορτίου 
που αναπτύσσονται και μάλιστα άνισες ροπές μεταξύ των δύο αντλιών, εξαιτίας της διαφορετικής 
δομής του εκκεντροφόρου άξονά τους. Κατά συνέπεια ο κινητήρας αναπτύσσει υψηλή ροπή με 
αποτέλεσμα για κάποιο μικρό σχετικά χρονικό διάστημα να παρουσιάζεται επιβραδυνόμενη 
περιστροφή. Εκ των υστέρων η περιστροφή γίνεται επιταχυνόμενη για κάποιο επόμενο μικρό σχετικά 
χρονικό διάστημα, όταν υπερνικηθούν οι ροπές φορτίου και αναπτυχθούν οι αδρανειακές δυνάμεις 
περιστροφής που συνεισφέρουν. Στη συνέχεια ο κινητήρας μειώνει τις ροπές του επειδή οι 
αδρανειακές δυνάμεις έχουν αναλάβει με αποτέλεσμα την επιβραδυνόμενη περιστροφή ξανά. Έτσι 
δημιουργούνται μικρές επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις κατά την περιστροφή συνήθως διαδοχικά 
άνισες [σχήματα 5-37(γ) και (στ)], που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της περιόδου. Ο τρόπος 
αυτής της απρόβλεπτης επιτάχυνσης και επιβράδυνσης είναι διαφορετικός για κάθε αντλία, λόγω των 
διαφορετικών απαιτήσεων σε ροπή και επομένως επιφέρει διαφορετικό ρυθμό έγχυσης για κάθε 
αντλία. 
 
 
5.10.2 Ρυθμός έγχυσης-παροχή όγκου 
 

Όλα τα παραπάνω διαγράμματα μπορούν να μετατραπούν σε μεταβολές του εγχυόμενου 
όγκου V του νερού με το χρόνου t, διαιρώντας την εγχυόμενη μάζα m με την πυκνότητα ρ. Κατόπιν, 
αν παραγωγιστεί η καμπύλη μεταβολής του όγκου V(t) ως προς το χρόνο t προκύπτει η χρονική 
μεταβολή της παροχής όγκου . Λόγω του ελάχιστου θορύβου που εμφανίζεται στο σήμα 
μέτρησης της εγχυόμενης μάζας m με το χρόνο t, καθώς και λόγω της υψηλής συχνότητας 
δειγματοληψίας η απευθείας παραγώγιση της πειραματικής καμπύλης m(t) και κατ’ επέκταση της V(t) 
δεν είναι εφικτή. Για το σκοπό αυτό προσομοιάζονται τα πειραματικά σημεία της καμπύλης V(t) όσο 
το δυνατόν πιο πιστά με γνωστή αναλυτική σχέση, η οποία στη συνέχεια μπορεί να παραγωγιστεί 
αναλυτικά και να δώσει την επιθυμητή παροχή όγκου V  με το χρόνο t. Εστιάζοντας σε μία μόνο 
αντιπροσωπευτική περίοδο σε κάποιο από τα παραπάνω γραφήματα χαμηλών συχνοτήτων για 
παράδειγμα του σχήματος 5-37(α) απομονώνονται τα πειραματικά σημεία μίας περιόδου για κάθε 
αντλία και προσαρμόζεται σε αυτά ένα πολυώνυμο 10ου βαθμού της μορφής: 

V(t)

 
2

0 1 2 10V(t) a a t a t a t= + + + ⋅ ⋅ ⋅ + 10  (ml)      (5-58) 
 
όπου οι παράγοντες ai (i=0,…,10) δίνονται στον παρακάτω πίνακα 5-11 για κάθε αντλία χωριστά. 
 

Παράγοντες πολυωνύμου Δίχρονη αντλία Αντλία ενός σταδίου έγχυσης 
a0 72505303325.541  1843027744.261  
a1 -181481075136.554  -6944487752.911  
a2 204281207219.481  11754376213.967  
a3 -136176529192.788  -11769284751.142  
a4 59533774537.438  7719716045.142  
a5 -17835410287.146  -3465963545.080  
a6 3708112284.792  1078721542.341  
a7 -528293907.372  - 229805450.692  
a8 49359929.116  32070116.715  
a9 -2731075.137  -2647370.555  
a10 67952.641  98165.166  

 
Πίνακας 5-11. Παράγοντες πολυωνυμικής προσαρμογής των πειραματικών σημείων (V, t) των δύο αντλιών. 
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Παραγωγίζοντας την (5-58) ως προς το χρόνο λαμβάνεται η επιθυμητή χρονική συνάρτηση 
παροχής όγκου  της κάθε αντλίας, οι οποίες απεικονίζονται στο σχήμα 5-38 σε σχέση, τόσο με το 
χρονισμό των έκκεντρων, όσο και με τα πειραματικά δεδομένα για τα οποία έχει γίνει η πολυωνυμική 
προσαρμογή. Με στικτές έντονες οριζόντιες καμπύλες αναπαρίστανται οι θεωρητικοί ρυθμοί έγχυσης 
για κάθε αντλία όπως υπολογίζονται με τις εξισώσεις του πίνακα 5-1 και έχουν απεικονισθεί ήδη στο 
σχήμα 5-26.  
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Σχήμα 5-38. Πολυωνυμική προσαρμογή πειραματικών σημείων εγχυόμενου όγκου του νερού στο χρόνο μίας 
περιόδου (πάνω), χρονική μεταβολή του ρυθμού έγχυσης του νερού  με βάση την παραγώγιση της καμπύλης 
πολυωνυμικής προσαρμογής, αλλά και με θεωρητικό υπολογισμό (μέση), σε παράλληλη απεικόνιση με τις 
καμπύλες μεταβολής των έκκεντρων για ένα κύκλο σε σχεδόν κοινή χαμηλή συχνότητα διέγερσης (α) από τη 
δίχρονη αντλία και (β) από την αντλία ενός σταδίου έγχυσης. 

V

 
Στον πίνακα 5-12 παρουσιάζονται οι μέσοι χρονικά ρυθμοί έγχυσης V  για κάθε αντλία που 

προκύπτουν από το θεωρητικό υπολογισμό της σχέσης (5-27), από την ολοκλήρωση της καμπύλης 
 η οποία προκύπτει με παραγώγιση σε μία περίοδο της μεταβολής του εγχυόμενου όγκου κάθε 

αντλίας με το χρόνο και από τη γραμμική προσαρμογή των πειραματικών σημείων εγχυόμενου όγκου 
και χρόνου (V, t) για καταγραφή 7 και 8 διαδοχικών περιόδων για τη δίχρονη και την ενός σταδίου 
έγχυσης αντλία αντίστοιχα. 

V(t)

Από τις τιμές του μέσου χρονικά ρυθμού έγχυσης V  του πίνακα 5-12 αυτές που εκφράζουν 
τη ρεαλιστική έγχυση κάθε αντλίας αναγράφονται στην τελευταία στήλη δεξιά. Διαπιστώνεται ότι ο 
μέσος χρονικά ρυθμός έγχυσης της δίχρονης αντλίας προσεγγίζει καλύτερα τη θεωρητική τιμή που 
προκύπτει με βάση τον σχεδιασμό και αποτελεί τον ουσιαστικό στόχο της κατασκευής. Επίσης, 
παρόλο που σε μία περίοδο ο ρυθμός έγχυσης δεν εκφράζεται ρεαλιστικά από την καμπύλη 
πολυωνυμικής προσαρμογής, η ολοκλήρωσή της επιτυγχάνει να δώσει τη ρεαλιστική μέση χρονικά 
τιμή για το ρυθμό έγχυσης της κάθε αντλίας. Ωστόσο, ο τρόπος που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή 
των πειραματικών τιμών του μέσου χρονικά ρυθμού έγχυσης V  είναι η γραμμική προσαρμογή των 
πειραματικών σημείων πολλών περιόδων της εγχυόμενης μάζας m του ρευστού με το χρόνο t για να 
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προκύψει η μέση χρονικά παροχή εγχυόμενης μάζας m , η οποία αν διαιρεθεί με την πυκνότητα ρ 
δίνει την επιθυμητή μέση χρονικά παροχή όγκου V  ή μέσο χρονικά ρυθμό έγχυσης της αντλίας. Όλες 
οι ευθείες αναδρομής έχουν μέση τετραγωνική απόκλιση (RMS) πολύ κοντά στο μηδέν, κάτω του 
0.13% για τη δίχρονη αντλία και κάτω του 0.18% για την αντλία ενός σταδίου έγχυσης, γεγονός που 
φανερώνει τον πολύ καλό βαθμό προσαρμογής των ευθειών στα πειραματικά δεδομένα, αφού 
αποδεκτές μπορούν να γίνουν και προσαρμογές με ανώτατο όριο RMS=25÷30%, [Σιμόπουλος, 1989]. 
 

 
Θεωρητικός 
υπολογισμός 
σχέση (5-27) 

Ολοκλήρωση από 
πολυωνυμική προσαρμογή 

σε μία περίοδο 

V(t) Γραμμική προσαρμογή 
πειραματικών σημείων 
πολλών περιόδων 

V (ml / min)  
δίχρονης αντλίας 

23.78 23.03 22.51 

V (ml / min)  
αντλίας ενός σταδίου έγχυσης 

23.78 19.11 20.20 

 
Πίνακας 5-12. Μέσοι χρονικά ρυθμοί έγχυσης κάθε αντλίας με τρεις διαφορετικές μεθόδους για σχεδόν κοινή 
συχνότητα διέγερσης. 
 

Παρατηρώντας το σχήμα 5-38 είναι προφανές ότι η απόλυτη σταθερότητα στο ρυθμό έγχυσης 
δεν επιτυγχάνεται. Μία από τις αιτίες γι’ αυτή τη συμπεριφορά είναι ότι παρόλο που τα έκκεντρα 
σχεδιάζονται για σταθερή μεταβολή ποσοτήτων ρευστού σε ίσα χρονικά διαστήματα αυτό δε μπορεί 
να συμβεί στην έναρξη και λήξη της συμπίεσης ή αποσυμπίεσης, όπου από μία σταθερή ποσότητα 
ρευστού που εμβολίζεται ή αναρροφάται πρέπει την επόμενη χρονική στιγμή η ροή ή να πάψει στη 
λήξη του εμβολισμού ή της αναρρόφησης ή από τη μηδενική τιμή έγχυσης να γίνει έναρξη με κάποια 
πεπερασμένη τιμή. Οι μεταβολές αυτές από μόνες τους επιφέρουν μικρή απότομη μεταβολή στο 
ρυθμό έγχυσης που αναδεικνύεται στο σχήμα 5-38 ιδιαίτερα στην αρχή και στο τέλος του εμβολισμού 
ή της αναρρόφησης. 

Επιπλέον, ο συγκεκριμένος χρονισμός της βαλβίδας εξόδου είναι τέτοιος και για τις δύο 
αντλίες, που αρχικά αναρροφά και αυτή μικρή ποσότητα ρευστού όταν ανοίγει, ενώ εμβολίζει 
αντίστοιχη μικρή ποσότητα ρευστού όταν κλείνει. Παρόλο που για ένα κύκλο διέγερσης η μέση 
χρονικά παροχή έγχυσης από την έξοδο της κάθε αντλίας δεν επηρεάζεται, η στιγμιαία υφίσταται 
μεταβολές. 

Συγκεκριμένα, στη δίχρονη αντλία στην αρχή του κύκλου η ελαφρά αναρρόφηση που 
προκαλεί η βαλβίδα εξόδου βοηθάει από μία άποψη στην εξομάλυνση της απότομης μεταβολής λόγω 
της έναρξης του εμβολισμού του μεγάλου δάχτυλου από μηδενική τιμή σε κάποια αρχική 
πεπερασμένη. Στη συνέχεια όμως, η ήδη αναρροφούμενη ποσότητα από τη βαλβίδα εξόδου έχει 
αλλοιώσει το συσχετισμό των ίσων όγκων του ρευστού που πρέπει να μετακινηθούν, τόσο για την 
πλήρωση του εύκαμπτου αγωγού στην περιοχή του μικρού δάχτυλου, όσο και για την εκροή κατά το 
1ο στάδιο έγχυσης. Αποτέλεσμα είναι η ελαφρά πτώση της εκροής από την αντλία κατά το 1ο στάδιο 
έγχυσης.  

Επίσης, η ίδια η θεώρηση στο σχεδιασμό για την παραμόρφωση της διατομής του εύκαμπτου 
αγωγού, ακολουθώντας περίγραμμα δύο ημικυκλίων και δύο οριζόντιων ευθύγραμμων τμημάτων και 
όχι τα διάφορα πιο ρεαλιστικά σχήματα έλλειψης, ωοειδούς του Cassini και λημνίσκου του Bernoulli, 
προκαλεί επίσης σφάλμα στο συσχετισμό των όγκων των μετακινούμενων μαζών του ρευστού. Για 
παράδειγμα, λόγω στρέβλωσης των εσωτερικών τοιχωμάτων του εύκαμπτου αγωγού, προσεγγίζοντας 
μία διατομή ωοειδή του Cassini, ο όγκος του αποσυμπιεζόμενου τμήματος του εύκαμπτου αγωγού 
κάτω από το μικρό δάχτυλο είναι μικρότερος αρχικά από τον θεωρούμενο των δύο ημικυκλίων και 
των δύο ευθυγράμμων τμημάτων. Αποτέλεσμα αυτού είναι η περίσσεια του χωρίς σφάλμα 
υπολογισμένου όγκου εμβολισμού από το μεγάλο δάχτυλο, που δεν απορροφάται κατά την 
αναρρόφηση του μικρού εξαιτίας του υφιστάμενου σφάλματος στον όγκο, να εκρέει πλεοναστικά από 
τη δίχρονη αντλία με επακόλουθο την έντονα αρχική αύξηση της παροχής, [σχήμα 5-38(α)]. Η 
συγκεκριμένη αιτιολογία ενισχύεται και από το γεγονός ότι κατά το τέλος του 1ου σταδίου υπάρχει 
μικρή μείωση στον εγχυόμενο όγκο ρευστού, διότι ο όγκος που πραγματικά εμβολίζεται από το 
μεγάλο δάχτυλο είναι μικρότερος από τον θεωρούμενο, εξαιτίας του προαναφερθέντος σφάλματος 
λόγω έντονης συρρίκνωσης του εύκαμπτου αγωγού. Επομένως, από τα παραπάνω συνάγεται ότι η 
θεωρούμενη ποσότητα ρευστού που δεν εκρέει προς το τέλος του 1ου σταδίου, λόγω της μείωσης του 
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ρυθμού έγχυσης, έχει αποδοθεί ήδη στην αρχή του 1ου σταδίου έγχυσης, όπου ο ρυθμός έγχυσης είναι 
πιο αυξημένος, [σχήμα 5-38(α)]. 

Βέβαια, στο 2ο στάδιο έγχυσης, καθώς και κατά την εκροή της αντλίας ενός σταδίου έγχυσης 
η έντονη αύξηση αρχικά και μετά η μείωση στην κλίση της καμπύλης V(t) παύει να υφίσταται και η 
εκροή είναι όσο το δυνατόν πιο σταθερή (γραμμικός εμβολισμός). Αυτό συμβαίνει διότι δεν υπάρχει 
ταυτόχρονη αναρρόφηση από άλλο τμήμα του εύκαμπτου αγωγού, που να γίνεται με εσφαλμένο 
τρόπο ώστε να μην εξασφαλίζεται η ισοκατανομή του όγκου του ρευστού, τόσο για την πλήρωση του 
αποσυμπιεζόμενου τμήματος του εύκαμπτου αγωγού, όσο και για την εκροή ίσου όγκου από την 
έξοδο της αντλίας. 

Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι στη μη επίτευξη ικανοποιητικής σταθερότητας στο ρυθμό 
έγχυσης συμβάλλει και η θεώρηση της συνευθειακής συνθήκης, η οποία υποτίθεται ότι ισχύει μεταξύ 
του κέντρου περιστροφής του έκκεντρου, του κέντρου συμμετρίας της εγκάρσιας διατομής του 
εύκαμπτου αγωγού και του σημείου επαφής του έκκεντρου με το έμβολο-δάχτυλο. Ο σχεδιασμός των 
έκκεντρων έγινε με βάση αυτή τη θεώρηση, η οποία όμως στη πραγματικότητα δεν ισχύει απόλυτα 
(σχήμα 5-13). 

Αμέσως μετά από αυτή τη μείωση του εγχυόμενου όγκου ρευστού προς το τέλος του 1ου 
σταδίου έγχυσης, το κλείσιμο της βαλβίδας εξόδου δημιουργεί μικρή αύξηση, εμβολίζοντας 
περαιτέρω ποσότητα ρευστού προς την έξοδο, [σχήμα 5-38(α)]. Είναι προφανές ότι η δράση της 
βαλβίδας εξόδου σε αυτό το σημείο βοηθάει στη διατήρηση σταθερής ροής παρόλη την ατέλεια του 
σχεδιασμού. 
 Στη συνέχεια, εντός της περιοχής ΙΙ δεν εκρέει ρευστό και συνεπώς ο ρυθμός έγχυσης πρέπει 
να είναι μηδενικός. Επίσης, ο ρυθμός έγχυσης  πρέπει να μηδενίζεται με απότομο βύθισμα προς το 
τέλος του 1ου σταδίου ακριβώς στο σημείο, όπου ο εγχυόμενος όγκος λαμβάνει την ελάχιστη τιμή του 
κατά τη μείωση, λόγω του σφάλματος θεώρησης της εγκάρσιας διατομής και πριν την επαναύξησή 
του λόγω του κλεισίματος της βαλβίδας εξόδου. Ο λόγος που δεν επιτυγχάνονται αυτοί οι μηδενισμοί 
στη συνάρτηση παροχής του όγκου V , [σχήμα 5-38(α)], είναι ότι η καμπύλη της πολυωνυμικής 
προσαρμογής είναι σχετικά μικρού βαθμού και δεν κάμπτεται δεόντως γύρω από τα συγκεκριμένα 
πειραματικά σημεία. Έχουν γίνει δοκιμές για προσαρμογές με μεγαλύτερο βαθμό πολυωνύμου, καθώς 
και άλλες προσαρμογές όπως Gaussian και Fourier χρησιμοποιώντας πολλούς όρους. Ωστόσο, επειδή 
οι μεταβολές, λόγω επίδρασης της βαλβίδας εξόδου, είναι στο επίπεδο του θορύβου του σήματος V(t), 
όταν επιτυγχάνεται πιο λεπτομερής καμπύλη προσαρμογής, που λαμβάνει υπόψη τις μικρές μεταβολές 
της βαλβίδας εξόδου, εισάγονται και οι μεταβολές του θορύβου του σήματος με αποτέλεσμα την 
εμφάνιση ανεπιθύμητων κάμψεων στην καμπύλη της προσαρμογής, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα. Επομένως, η προσαρμογή παραμένει στο επίπεδο που φαίνεται στο σχήμα 5-38 
με χρήση ενός πολυωνύμου 10ου βαθμού. Οι λεπτομέρειες είναι προφανές ότι δεν προσομοιάζονται, 
ωστόσο η καμπύλη που προκύπτει με την παραγώγιση της καμπύλης προσαρμογής αποδίδει καλή 
προσέγγιση του ρυθμού έγχυσης  και οπωσδήποτε την ορθή ρεαλιστική μέση χρονικά τιμή του 

V

V V , 
όπως αναδεικνύεται από τον πίνακα 5-12. 
 Με την έναρξη του 2ου σταδίου έγχυσης από τον εμβολισμό του μικρού δάχτυλου 
δημιουργείται μικρή αλλά απότομη αύξηση του εγχυόμενου όγκου, η οποία οφείλεται στην έναρξη 
της έγχυσης, όπου από τη μηδενική τιμή ο όγκος εμβολισμού λαμβάνει κάποια αρχική πεπερασμένη, 
[σχήμα 5-38(α)]. Στη συνέχεια η έγχυση του ρευστού γίνεται με σταθερό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια 
του 2ου σταδίου (περιοχή ΙΙΙ). Επειδή σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει κάποιος όγκος ρευστού, που να 
αποθηκεύεται σε άλλο αποσυμπιεζόμενο τμήμα του εύκαμπτου αγωγού, δεν προκαλείται σφάλμα με 
το συσχετισμό των όγκων των μετακινούμενων μαζών του ρευστού. Επίσης, δε μετακινείται η 
βαλβίδα εξόδου αλλά παραμένει κλειστή και επομένως διατηρείται ο σταθερός ρυθμός έγχυσης με 
εξαίρεση την ελαφρά μεταβολή που αναφέρθηκε στην αρχή του σταδίου. 
 Στο τέλος του κύκλου περιστροφής (περιοχή IV), λόγω του πρώιμου ανοίγματος της βαλβίδας 
εξόδου πριν τη συμπίεση και αποσυμπίεση του μεγάλου και μικρού δάχτυλου αντίστοιχα, 
αναρροφάται μικρή ποσότητα ρευστού από την έξοδο, αφού η βαλβίδα εισόδου έχει ήδη κλείσει, 
οπότε δημιουργείται μικρή αλλά απότομη πτώση στο ρυθμό έγχυσης ξανά, η οποία μάλιστα προκαλεί 
οπισθορροή και κάνει το ρυθμό έγχυσης  να γίνεται αρνητικός, [σχήμα 5-38(α)]. V
 Κατά τη λειτουργία της αντλίας ενός σταδίου έγχυσης η εκροή είναι όσο το δυνατόν σταθερή 
(γραμμικός εμβολισμός) όταν συμπιέζει το δάχτυλο (περιοχή Ι), όπως συμβαίνει με το 2ο στάδιο της 
δίχρονης αντλίας. Το κλείσιμο της βαλβίδας εξόδου που αρχίζει προς το τέλος της περιοχής Ι και 
ολοκληρώνεται στην αρχή της περιοχής ΙΙ, δεν αυξάνει απότομα τον ρυθμό έγχυσης παρά μόνο 
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παρατείνει ελαφρώς μεταγενέστερα τη χρονική στιγμή στην οποία αυτός μηδενίζεται μειούμενος 
συνεχώς, [σχήμα 5-38(β)]. Η περιοχή ΙΙ είναι γενικά νεκρός χρόνος κατά τον οποίο δεν υφίσταται 
έγχυση ρευστού με εξαίρεση στην αρχή, όπως αναφέρθηκε, λόγω κλεισίματος της βαλβίδας εξόδου 
και στο τέλος όπου λόγω του πρώιμου ανοίγματος της βαλβίδας εξόδου πριν τη συμπίεση του 
δάχτυλου, αναρροφάται μικρή ποσότητα ρευστού από την έξοδο, αφού η βαλβίδα εισόδου έχει ήδη 
κλείσει. Επομένως, και σε αυτή την αντλία δημιουργείται μικρή αλλά απότομη πτώση στο ρυθμό 
έγχυσης, η οποία προκαλεί οπισθορροή και κάνει το ρυθμό έγχυσης  να γίνεται αρνητικός. Ο όγκος, 
τόσο του εμβολισμού, όσο και της αναρρόφησης του ρευστού που μετατοπίζεται από τη δράση της 
βαλβίδας εξόδου είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο που προκαλείται από τη βαλβίδα εξόδου της 
δίχρονης αντλίας, επειδή η διάρκεια δράσης της εδώ είναι μεγαλύτερη κατά 5ο. 

V

 
 
5.10.3 Συμπεριφορά του ρυθμού έγχυσης της δίχρονης αντλίας συναρτήσει της 
συχνότητας 
 
 Επειδή σε όλες τις συχνότητες εκτός από τις πολύ χαμηλές ο ρυθμός έγχυσης της αντλίας 
σχεδόν ταυτίζεται με τη χρονικά μέση του τιμή, αυτή συμβολίζεται για λόγους ευκολίας με  όταν 
αναφέρεται στη μάζα και με  όταν αναφέρεται στον όγκο του εγχυόμενου ρευστού αντί για 

m
V m  και 

V  αντίστοιχα. 
 Στο σχήμα 5-39(α) απεικονίζονται οι πειραματικές τιμές του ρυθμού έγχυσης του νερού  με 
τη συχνότητα διέγερσης f. Διακρίνονται τρεις καμπύλες, οι οποίες αντιστοιχούν σε μία σειρά 
ανεξάρτητων μετρήσεων (α), (β), (γ). Για λόγους καλύτερης απεικόνισης στο χαμηλό πεδίο 
συχνοτήτων διέγερσης από 0 έως 1.2 Hz μεγεθύνεται ο οριζόντιος άξονας της συχνότητας διέγερσης, 
οπότε οι πειραματικές τιμές για αυτές τις χαμηλές συχνότητες φαίνονται καλύτερα στο σχήμα 5-39(β). 
Λόγω της χαμηλής τάξης μεγέθους των σφαλμάτων στις χαμηλές συχνότητες διέγερσης είναι αρκετές 
δύο σειρές μετρήσεων [(α) και (γ)] για τον ακριβή προσδιορισμό του ρυθμού έγχυσης της δίχρονης 
αντλίας. Οι ρυθμοί έγχυσης σε αυτό το χαμηλό πεδίο συχνοτήτων είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται 
σε ιατρικές εφαρμογές. 

V
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Σχήμα 5-39. Διαγράμματα των τριών ανεξάρτητων σειρών μετρήσεων (α), (β) και (γ) του ρυθμού έγχυσης του 
νερού  από τη δίχρονη αντλία συναρτήσει της συχνότητας διέγερσης για (α) όλο το πεδίο συχνοτήτων 
διέγερσης και (β) λεπτομέρεια για τις χαμηλές συχνότητες με τις δύο σειρές μετρήσεων (α) και (γ). [Η 
διακεκομμένη ευθεία εκφράζει τη θεωρητική μεταβολή με βάση την εξίσωση (5-27)]. 

V

 
Η καμπύλη των μέσων τιμών του ρυθμού έγχυσης του νερού συναρτήσει της συχνότητας 

διέγερσης για τη δίχρονη αντλία απεικονίζεται στο σχήμα 5-40(α) παράλληλα με το σφάλμα ( )Ι, το 
οποίο προκύπτει με διαδοχική επανάληψη των σειρών μετρήσεων σε όλο το διάστημα συχνοτήτων 

Ve
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διέγερσης και όχι με διαδοχική επανάληψη σε κάθε συγκεκριμένη συχνότητα. Η καμπύλη αυτή του 
ρυθμού έγχυσης με την συχνότητα αποτελεί τη χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας της δίχρονης 
γραμμικής περισταλτικής αντλίας. Για λόγους καλύτερης απεικόνισης στο χαμηλό πεδίο συχνοτήτων 
διέγερσης από 0 έως 1.2 Hz μεγεθύνεται ο οριζόντιος άξονας της συχνότητας διέγερσης, οπότε οι 
μέσες τιμές για αυτές τις χαμηλές συχνότητες φαίνονται καλύτερα στο σχήμα 5-40(β). 
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Σχήμα 5-40. Διάγραμμα της μέσης καμπύλης των τριών ανεξάρτητων σειρών μετρήσεων (α), (β) και (γ) του 
ρυθμού έγχυσης του νερού  από τη δίχρονη αντλία και απεικόνιση του αντίστοιχου απόλυτου σφάλματος 
( )Ι συναρτήσει της συχνότητας διέγερσης fm για (α) όλο το πεδίο συχνοτήτων διέγερσης και (β) λεπτομέρεια 
για τις χαμηλές συχνότητες με τη μέση καμπύλη των δύο σειρών μετρήσεων (α) και (γ). [Η διακεκομμένη 
ευθεία εκφράζει τη θεωρητική μεταβολή με βάση την εξίσωση (5-27)]. 

mV

Ve

 
 Από τα διαγράμματα των σχημάτων 5-27 και 5-28 παρατηρείται ότι στις πολύ χαμηλές και 
σχετικά χαμηλές συχνότητες (μέχρι 2.5 Hz περίπου) η μεταβολή του ρυθμού έγχυσης της δίχρονης 
αντλίας με το χρόνο είναι γραμμική και δεν αποκλίνει από τη θεωρητική μεταβολή που έχει υποτεθεί 
μέσω της γραμμικής σχέσης (5-27). Για μεγαλύτερες συχνότητες αρχίζει η μη γραμμική συμπεριφορά 
του ρυθμού έγχυσης με τη συχνότητα. Ο μέγιστος ρυθμός έγχυσης που αποδίδεται, ενώ η μεταβολή 
διατηρείται γραμμική είναι περίπου 58 ml/min και αντιστοιχεί σε συχνότητα 2.5 Hz. Από τη 
συχνότητα των 2.5 έως 5.4 Hz η μεταβολή γίνεται μη γραμμική, όμως έχει μικρή διακύμανση γύρω 
από τη θεωρητική ευθεία καμπύλη μεταβολής και ο ρυθμός έγχυσης για συχνότητα 5.4 Hz λαμβάνει 
την τιμή 130 ml/min περίπου. Από τη συχνότητα 5.4 Hz μέχρι 9.6 Hz περίπου αποδίδεται ρυθμός 
έγχυσης μεγαλύτερος από αυτόν που προσδιορίζεται θεωρητικά, παρουσιάζοντας ένα τοπικό μέγιστο 
για συχνότητα 8.4 Hz με τιμή 241 ml/min, ενώ περίπου από τη συχνότητα των 8.8 μέχρι 9.6 Hz ο 
ρυθμός έγχυσης σταθεροποιείται στην τιμή των 233 ml/min. 
 Είναι αξιοσημείωτο ότι σε αυτό το διάστημα συχνοτήτων διέγερσης (5.4, 9.6) Hz ο ρυθμός 
έγχυσης γίνεται μεγαλύτερος από τον θεωρητικό της σχέσης (5-27), ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος 
ρυθμός που μπορεί να επιτευχθεί από τη δίχρονη αντλία με βάση την εμβολιζόμενη ποσότητα 
ρευστού από τα δάχτυλα (πίνακας 5-12). Πιθανός λόγος που μπορεί να συμβαίνει αυτό είναι ότι, 
πέραν της εμβολιζόμενης ποσότητας ρευστού από τα δάχτυλα, προστίθεται και αυτή από τη δράση 
των βαλβίδων, η οποία λόγω συγκεκριμένων συχνοτήτων διέγερσης δεν εξισορροπείται σε μία 
περίοδο. Δηλαδή, η μικρή ποσότητα που εμβολίζεται από τις βαλβίδες δεν αναρροφάται εξίσου σε 
διάστημα μίας περιόδου. Η ερμηνεία εδώ είναι δύσκολη και περίπλοκη, αλλά μάλλον έχει τη βάση της 
στο ότι ο εύκαμπτος αγωγός που διεγείρεται σε αυτό το διάστημα συχνοτήτων από το συγκεκριμένο 
μηχανισμό της αντλίας ιδιοταλαντεύεται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι ποσότητες ρευστού στο χώρο κάτω 
από τις βαλβίδες να κινούνται μόνο προς την έξοδο της αντλίας χωρίς να προκαλείται οπισθορροή, η 
οποία συμβαίνει και έχει αναλυθεί μέχρι στιγμής στις χαμηλές συχνότητες για αυτή τη δίχρονη 
αντλία. Τα αδρανειακά φαινόμενα λόγω της μετακίνησης της μάζας του ρευστού, αλλά και της μάζας 
του σωλήνα επηρεάζονται κατάλληλα από τη δυναμική καταπόνηση που εφαρμόζεται στις 
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συγκεκριμένες συχνότητες και σε συνδυασμό με τη δοσμένη γεωμετρία και ενδοτικότητα του σωλήνα 
είναι υπεύθυνα για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το οποίο μοιάζει ως ένα είδος υποαρμονικού 
συντονισμού (sub harmonic resonance). 
 Πάντως είναι απίθανη η περίπτωση να υπερπληρώνεται ο εύκαμπτος αγωγός στην περιοχή 
των δάχτυλων, με παραπάνω όγκο ρευστού από αυτή που μπορεί να έχει όταν είναι απαραμόρφωτος, 
μέσω επιπρόσθετης διόγκωσης κατά την ανάταξή του. Ακόμα και αν η εσωτερική πίεση γίνει 
μεγαλύτερη εντός του εύκαμπτου αγωγού σε κάποια σημεία, λόγω ιδιόμορφης κατανομής των 
πιέσεων από την είσοδο μέχρι την έξοδο της αντλίας σε αυτές τις συχνότητες, η εγκάρσια διατομή του 
εύκαμπτου παραμένει γεωμετρικά όση είναι και σε απαραμόρφωτη κατάσταση. Αυτό συμβαίνει 
εξαιτίας της ακαμψίας και της δυσκολίας που εμφανίζει για περαιτέρω διάταση ένας εύκαμπτος 
αγωγός κυκλικής διατομής, παρόλο που η διατοιχωματική πίεση Δp=p-pe μπορεί να γίνει θετική, 
[Kececioglu et al, 1981]. 
 Από τη συχνότητα 9.6 έως 15 Hz η μεταβολή είναι μη γραμμική, όμως έχει μικρή διακύμανση 
γύρω από τη θεωρητική ευθεία καμπύλη μεταβολής. Στη συχνότητα των 15 Hz ο ρυθμός έγχυσης 
παρουσιάζει ολικό μέγιστο με τιμή 357 ml/min και είναι αυτή η συχνότητα που αποτελεί την 
ιδιοσυχνότητα του συγκεκριμένου πρωτοτύπου της δίχρονης αντλίας γύρω από την οποία συμβαίνει ο 
συντονισμός με μεγιστοποίηση του ρυθμού έγχυσης. Από τη συχνότητα συντονισμού ως τη 
συχνότητα 21.7 Hz, μέχρι την οποία δοκιμάζεται η δίχρονη αντλία, συμβαίνει απότομη μη γραμμική 
πτώση του ρυθμού έγχυσης μέχρι την τιμή των 87 ml/min. Είναι προφανές ότι μετά τη συχνότητα 
συντονισμού η αλληλουχία συμπίεσης και αποσυμπίεσης είναι τόσο γρήγορη, λόγω υψίσυχνης 
διέγερσης, που τα τοιχώματα του εύκαμπτου αγωγού δεν προλαβαίνουν να αναταχθούν πλήρως και 
συνεπώς δεν γίνεται επαρκής πλήρωση με ρευστό στην περιοχή κάτω από τα δάχτυλα με αποτέλεσμα 
την ελάττωση του εμβολιζόμενου όγκου. Εφόσον όλο και λιγότερος όγκος εμβολίζεται, καθώς 
αυξάνει η συχνότητα διέγερσης πέραν του συντονισμού, ο ρυθμός έγχυσης μειώνεται σημαντικά. 
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Σχήμα 5-41. Κατανομή επί τις % των σχετικών σφαλμάτων ελαχίστου ( )0, διαδοχικών μετρήσεων ( )ΙΙ 
και διαδοχικών σειρών μετρήσεων (α), (β), (γ) ( )Ι, του ρυθμού έγχυσης του ρευστού της δίχρονης αντλίας 
συναρτήσει της συχνότητας διέγερσης fm για (α) όλο το πεδίο συχνοτήτων διέγερσης και (β) λεπτομέρεια στις 
χαμηλές συχνότητες για τις δύο σειρές μετρήσεων (α) και (γ). 

Vre Vre

Vre

 
Στο σχήμα 5-41 απεικονίζονται σε διακριτές περιοχές τα σχετικά σφάλματα του ρυθμού 

έγχυσης της δίχρονης αντλίας συναρτήσει της συχνότητας διέγερσης. Διακρίνεται το ελάχιστο 
σφάλμα ( )0 που κυμαίνεται κάτω του 1% και υφίσταται σε κάθε μεμονωμένη μέτρηση, 
προκύπτοντας ουσιαστικά λόγω της ύπαρξης των συστηματικών σφαλμάτων των οργάνων και του 
τρόπου με τον οποίο εξάγεται η παροχή μάζας του ρευστού (προσαρμογή της παραγράφου 5.8.1). 
Ιδιαίτερα αυτό το σφάλμα για συχνότητες εκτός των πολύ χαμηλών είναι της τάξης του 0.1%. 
Επιπλέον, διακρίνεται το σχετικό σφάλμα ( )ΙΙ, που κυμαίνεται κάτω του 5% και προκύπτει με 
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σύγκριση διαδοχικών μετρήσεων για την ίδια συχνότητα διέγερσης με τον εύκαμπτο αγωγό να 
βρίσκεται στην ίδια κατάσταση όσο αφορά την καταπόνηση και μετατόπισή του. Τέλος, 
παρουσιάζεται και το σχετικό σφάλμα ( )Ι, το οποίο για τις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές 
συχνότητες κυμαίνεται στα υψηλά επίπεδα μεταξύ του 10 και 20%, ενώ για τις υπόλοιπες είναι κάτω 
του 10%. 

Vre

V

Στις πολύ χαμηλές συχνότητες, όπως ήδη έχει αναφερθεί, η αύξηση όλων των κατηγοριών του 
σφάλματος οφείλεται στις υψηλές ροπές φορτίου που αναπτύσσονται. Κατά συνέπεια ο κινητήρας 
αναπτύσσοντας υψηλή ροπή για να αντεπεξέλθει έχει ως αποτέλεσμα για κάποιο μικρό σχετικά 
χρονικό διάστημα να παρουσιάζει επιβραδυνόμενη περιστροφή. Εκ των υστέρων η περιστροφή, όταν 
υπερνικηθούν οι ροπές φορτίου και αναπτυχθούν οι αδρανειακές δυνάμεις περιστροφής που 
συνεισφέρουν, γίνεται επιταχυνόμενη για κάποιο επόμενο μικρό σχετικά χρονικό διάστημα. Στη 
συνέχεια ο κινητήρας μειώνει τις ροπές του επειδή οι αδρανειακές δυνάμεις έχουν αναλάβει με 
αποτέλεσμα την επιβραδυνόμενη περιστροφή ξανά. Οπότε κατά αυτό τον τρόπο δημιουργούνται 
μικρές επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις κατά την περιστροφή, συνήθως διαδοχικά άνισες, που έχουν 
ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της περιόδου και συνεπώς, τη μεταβολή και στο ρυθμό έγχυσης της 
αντλίας. 

Στις πολύ υψηλές συχνότητες το αυξημένο σφάλμα ( )Ι οφείλεται στην μετατόπιση που 
έχει υποστεί ο εύκαμπτος αγωγός, ο οποίος έχει κιόλας ήδη καταπονηθεί στις προηγούμενες 
συχνότητες διέγερσης. Ιδιαίτερα στις πολύ υψηλές συχνότητες παρατηρείται αξονική μετατόπιση του 
εύκαμπτου αγωγού, λόγω του ότι δεν έχει προβλεφθεί στο σχεδιασμό του πρωτοτύπου κάποιος 
απαγορευτικός μηχανισμός διαμήκους μετατόπισής του. Αποτέλεσμα είναι τα ήδη καταπονημένα 
σημεία του εύκαμπτου αγωγού από τις βαλβίδες, αλλά και τα αμεταχείριστα τμήματά του να 
εισέρχονται στοχαστικά και σε ανύποπτο χρόνο στο χώρο εμβολισμού των δάχτυλων. Στα 
μετατοπισμένα σημεία του εύκαμπτου αγωγού που ήδη έχουν καταπονηθεί από τις βαλβίδες, το υλικό 
του τοιχώματος του εύκαμπτου αγωγού έχει αποκτήσει διαφορετικές ιδιότητες, λόγω κόπωσης, 
ερπυσμού και χαλάρωσης από τη συνεχή καταπόνηση στις προηγούμενες συχνότητες. Επομένως, η 
απόκρισή τους στην εξαναγκασμένη επιβολή συμπίεσης και αποσυμπίεσης από τα δάχτυλα είναι 
διαφορετική από τα γειτονικά σημεία του εύκαμπτου αγωγού που συμπιέζονται και αποσυμπιέζονται 
μεν από τα δάχτυλα, όμως δεν έχουν υποστεί την καταπόνηση των προηγούμενων συχνοτήτων ή 
μπορεί κάποια τμήματα αυτών να είναι και αμεταχείριστα νεοεισερχόμενα στον εμβολισμό. Εφόσον η 
αξονική μετατόπιση του εύκαμπτου αγωγού για κάθε σειρά μετρήσεων είναι στοχαστική, τέτοια είναι 
και η θέση που βρίσκονται τα έντονα καταπονημένα σημεία από τις βαλβίδες και καλούνται από το 
ρόλο της πλήρους έμφραξης που έπαιζαν, να παίξουν το ρόλο εμβολισμού και ανάταξης με 
αλλοιωμένες όμως ιδιότητες στο ήδη καταπονημένο υλικό του τοιχώματος του εύκαμπτου αγωγού 
στα συγκεκριμένα σημεία. Πιο δύσκολη είναι η ανάταξη του εύκαμπτου αγωγού σε αυτά τα σημεία, 
διότι έχουν υποστεί μόνιμες πλαστικές παραμορφώσεις λόγω έντονα θλιπτικών και 
επαναλαμβανόμενων φορτίων. Εξάλλου, επιπρόσθετο σημαντικό ρόλο παίζει στη μεταβολή της 
συμπεριφοράς των ιδιοτήτων του υλικού του τοιχώματος του εύκαμπτου αγωγού και η αύξηση της 
θερμοκρασίας που λαμβάνει χώρα στις υψηλές συχνότητες λόγω των έντονων δυναμικών 
καταπονήσεων. Ολόκληρη αυτή η συμπεριφορά οδηγεί σε αύξηση των σφαλμάτων του ρυθμού 
έγχυσης και μεγιστοποίησή τους στις πολύ υψηλές συχνότητες. 

Vre

Πέραν αυτών, με αυτήν την ανεπιθύμητη αξονική μετατόπιση ενδέχεται λίγο μεγαλύτερο 
μήκος του εύκαμπτου αγωγού να εισέρχεται και εξέρχεται στοχαστικά στους χώρους εμβολισμού των 
δάχτυλων, καθότι το πλάτος του αύλακα υποδοχής (7.4 mm) είναι μεγαλύτερο από τη διάμετρο του 
εύκαμπτου αγωγού (5.0 mm), οπότε αυτός μπορεί να κάμπτεται, να στρεβλώνεται και να αυξάνει ή 
μειώνει ελαφρά το μήκος του προς εμβολισμό με χαοτικό τρόπο, ιδιαίτερα στις πολύ υψηλές 
συχνότητες. Σημειώνεται εδώ ότι ο αύλακας που υπάρχει στο σώμα της αντλίας δεν μπορεί να είναι 
μικρότερου πλάτους, διότι πρέπει να είναι εφικτή η συμπίεση του εύκαμπτου αγωγού εντός του. 
Αυτές οι μικρές διακυμάνσεις στο μήκος εμβολισμού, καθώς και η στρέβλωση του εύκαμπτου αγωγού 
είναι επίσης αιτία αύξησης του σφάλματος στο ρυθμό έγχυσης ιδιαίτερα στις πολύ υψηλές 
συχνότητες. 
 Είναι κατανοητό με βάση τις παραπάνω αιτιολογίες για ποιο λόγο το σφάλμα, που προκύπτει 
με σύγκριση διαδοχικών μετρήσεων ( re )ΙΙ για την ίδια συχνότητα διέγερσης, (με τον εύκαμπτο 
αγωγό να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση, όσο αφορά την καταπόνηση και μετατόπισή του), είναι 
μικρότερο από το ( )Ι, το οποίο προκύπτει με διαδοχική επανάληψη των σειρών μετρήσεων σε όλο 
το διάστημα συχνοτήτων διέγερσης (με άγνωστο το πώς μετατοπίζεται ο εύκαμπτος αγωγός κατά τη 
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λήψη των μετρήσεων σε κάθε σειρά). Επίσης, για την εξαγωγή του σφάλματος ( )Ι έχουν 
χρησιμοποιηθεί μόνο 3 σειρές μετρήσεων, ενώ για τον υπολογισμό του σφάλματος ( )ΙΙ μπορεί να 
χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερες (4÷11) κατά περίπτωση. Ειδικά στις χαμηλές συχνότητες 
[σχήμα 5-41(β)] χρησιμοποιούνται μόνο οι δύο σειρές μετρήσεων (α) και (γ) για τον υπολογισμό του 
σφάλματος ( )Ι. Γι’ αυτό και το σφάλμα έχει μέση τιμή περίπου 13%, η οποία είναι πολύ υψηλή 
σχετικά, λαμβανομένου υπόψη ότι σε αυτές τις χαμηλές συχνότητες το φαινόμενο της μετατόπισης 
του εύκαμπτου αγωγού σχεδόν δεν υφίσταται. Ωστόσο, πραγματοποιώντας 10 δοκιμές για παράδειγμα 
στη συχνότητα fm=0.636 Hz το σφάλμα που προκύπτει είναι ( )ΙΙ=0.17%. Συνεπώς, τίθεται και 
θέμα πληθυσμού των μετρήσεων, που επεξεργάζονται στατιστικά, για τον υπολογισμό των 
σφαλμάτων σε ικανοποιητικά επίπεδα. 
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 Επισημαίνεται τέλος, ότι σε μία τελική κατασκευή περισταλτικής αντλίας σε μορφή προϊόντος 
και όχι πρωτοτύπου, οι σχεδιαστικές ατέλειες για την αποφυγή της αξονικής μετατόπισης του 
εύκαμπτου αγωγού αντιμετωπίζονται κατάλληλα, ώστε να μην εμφανίζεται τόσο μεγάλο σφάλμα και 
η συσκευή να μπορεί επαναληπτικά να αποδίδει πιστά συγκεκριμένους ρυθμούς έγχυσης ρευστού. 
Εξάλλου, κατά τη λειτουργία μίας τέτοιας αντλίας ο εύκαμπτος αγωγός αποτελεί αναλώσιμο μίας 
χρήσης για μία άντληση. Δηλαδή, από τη στιγμή που πραγματοποιεί μία πλήρη έγχυση ενός 
φαρμάκου ή ενός διαβρωτικού υγρού κλπ., ο εύκαμπτος αγωγός αντικαθίσταται και ένας νέος 
αμεταχείριστος πραγματοποιεί τυχόν επόμενη άντληση. Εδώ χρησιμοποιείται ο ίδιος εύκαμπτος 
αγωγός για μία σειρά μετρήσεων σε όλο το πεδίο συχνοτήτων, αφενός για λόγους πρακτικής ευκολίας 
και αφετέρου για να δοκιμαστούν και τα όρια χρήσης του. Γι’ αυτούς τους λόγους το σφάλμα που 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ως εξαγόμενο από τις συγκεκριμένες δοκιμές είναι το ( re )ΙΙ (διαδοχικών 
μετρήσεων), το οποίο κυμαίνεται σε αποδεκτά όρια κάτω του 5%. 
 Η συνεισφορά του σφάλματος μέτρησης της συχνότητας δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το 
ρυθμό έγχυσης, όπως οι παράγοντες που αναπτύχθηκαν έως τώρα. Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό 
παρατηρώντας το σχήμα 5-42, στο οποίο υπολογίζονται τα σχετικά σφάλματα κατά τη μέτρηση των 
συχνοτήτων με βάση τη σχέση: 
 

f
f

m

ere          (5-59) 100x (%)
f

=

 
όπου fm είναι η μέση τιμή της συχνότητας που προκύπτει από τη σχέση (5-37) με το πλήθος των 
συχνοτήτων fi να δίνεται, είτε από τη σχέση (5-44) όταν μετράται η περίοδος διέγερσης Τ σε χαμηλές 
συχνότητες, είτε από τη σχέση (5-45) όταν μετρώνται οι στροφές N σε υψηλότερες και ef είναι το 
συνολικό απόλυτο σφάλμα μέτρησης της συχνότητας, το οποίο δίνεται, είτε από τη σχέση (5-46) όταν 
μετράται η περίοδος διέγερσης Τ σε χαμηλές συχνότητες, είτε από τη σχέση (5-48) όταν μετρώνται οι 
στροφές N σε υψηλότερες. 

Τα σχετικά σφάλματα όλων των κατηγοριών (0, Ι και ΙΙ) των μετρήσεων της συχνότητας για 
τη δίχρονη αντλία δεν εμφανίζονται σε διακριτές περιοχές. Παραμένει το σφάλμα (ref)0 να είναι το 
ελάχιστο και τα υπόλοιπα να είναι λίγο μεγαλύτερα, όμως όλα παραμένουν της ίδιας τάξης μεγέθους. 
Όλα κυμαίνονται κάτω του 1% για όλες τις συχνότητες εκτός των πολύ χαμηλών, όπου κυμαίνονται 
από 1 έως 5%. 

Στις πολύ χαμηλές συχνότητες, όπως ήδη έχει αναφερθεί, η αύξηση όλων των κατηγοριών του 
σφάλματος οφείλεται στις υψηλές ροπές φορτίου που αναπτύσσονται. Κατά συνέπεια ο κινητήρας 
αναπτύσσοντας υψηλή ροπή για να αντεπεξέλθει έχει ως αποτέλεσμα για κάποιο μικρό σχετικά 
χρονικό διάστημα να παρουσιάζει επιβραδυνόμενη περιστροφή. Εκ των υστέρων η περιστροφή, όταν 
υπερνικηθούν οι ροπές φορτίου και αναπτυχθούν οι αδρανειακές δυνάμεις περιστροφής που 
συνεισφέρουν, γίνεται επιταχυνόμενη για κάποιο επόμενο μικρό σχετικά χρονικό διάστημα. Στη 
συνέχεια ο κινητήρας μειώνει τις ροπές του επειδή οι αδρανειακές δυνάμεις έχουν αναλάβει με 
αποτέλεσμα την επιβραδυνόμενη περιστροφή ξανά. Οπότε κατά αυτό τον τρόπο δημιουργούνται 
μικρές επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις κατά την περιστροφή, συνήθως διαδοχικά άνισες, που έχουν 
ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της περιόδου και συνεπώς της συχνότητας. Για λόγους καλύτερης 
απεικόνισης στις χαμηλές συχνότητες διέγερσης από 0 έως 1.2 Hz μεγεθύνεται ο οριζόντιος άξονας 
της συχνότητας διέγερσης του σχήματος 5-42(α), οπότε το σχετικό σφάλμα της συχνότητας για αυτές 
τις χαμηλές συχνότητες φαίνεται καλύτερα στο σχήμα 5-42(β). 
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Σχήμα 5-42. Κατανομή επί τις % των σχετικών σφαλμάτων ελαχίστου (ref)0, διαδοχικών μετρήσεων (ref)ΙΙ και 
διαδοχικών σειρών μετρήσεων (α), (β), (γ) (ref)Ι, της συχνότητας διέγερσης της δίχρονης αντλίας συναρτήσει της 
ίδιας της συχνότητας διέγερσης fm για (α) όλο το πεδίο συχνοτήτων διέγερσης και (β) λεπτομέρεια στις χαμηλές 
συχνότητες για τις δύο σειρές μετρήσεων (α) και (γ). 
 
 
5.10.4 Συμπεριφορά του ρυθμού έγχυσης της αντλίας ενός σταδίου έγχυσης συναρτήσει 
της συχνότητας 
 
 Στο σχήμα 5-43(α) απεικονίζονται οι πειραματικές τιμές του ρυθμού έγχυσης του νερού  με 
τη συχνότητα διέγερσης f για την αντλία ενός σταδίου έγχυσης. Διακρίνονται τέσσερις καμπύλες, οι 
οποίες αντιστοιχούν σε μία σειρά ανεξάρτητων μετρήσεων (α), (β), (γ), (δ). Για λόγους καλύτερης 
απεικόνισης στο χαμηλό πεδίο συχνοτήτων διέγερσης από 0 έως 1.2 Hz μεγεθύνεται ο οριζόντιος 
άξονας της συχνότητας διέγερσης, οπότε οι πειραματικές τιμές για αυτές τις χαμηλές συχνότητες 
φαίνονται καλύτερα στο σχήμα 5-43(β). Λόγω της χαμηλής τάξης μεγέθους των σφαλμάτων στις 
χαμηλές συχνότητες διέγερσης είναι αρκετές δύο σειρές μετρήσεων [(α) και (γ)] για τον ακριβή 
προσδιορισμό του ρυθμού έγχυσης της αντλίας ενός σταδίου έγχυσης. 

V

Η καμπύλη των μέσων τιμών του ρυθμού έγχυσης του νερού συναρτήσει της συχνότητας 
διέγερσης για την αντλία ενός σταδίου έγχυσης απεικονίζεται στο σχήμα 5-44(α) παράλληλα με το 
σφάλμα ( )Ι, το οποίο προκύπτει με διαδοχική επανάληψη των σειρών μετρήσεων σε όλο το 
διάστημα συχνοτήτων διέγερσης και όχι με διαδοχική επανάληψη σε κάθε συγκεκριμένη συχνότητα. 
Επειδή το σφάλμα αυτό είναι πολύ μεγάλο (άνω του 20%) για συχνότητες μεγαλύτερες των 10 Hz δεν 
επιτρέπεται να γίνει ενοποίηση σε μία μέση καμπύλη των τεσσάρων σειρών μετρήσεων, [Σιμόπουλος, 
1989]. Μόνο για λόγους πληρότητας εμφανίζεται στο σχήμα 5-44(α) με στικτή γραμμή η καμπύλη 
των μέσων τιμών του ρυθμού έγχυσης του νερού για συχνότητες μεγαλύτερες των 10 Hz. Η καμπύλη 
του ρυθμού έγχυσης μέχρι τη συχνότητα των 10 Hz αποτελεί τη χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας 
της γραμμικής περισταλτικής αντλίας ενός σταδίου έγχυσης. Για λόγους καλύτερης απεικόνισης στο 
χαμηλό πεδίο συχνοτήτων διέγερσης από 0 έως 1.2 Hz μεγεθύνεται ο οριζόντιος άξονας της 
συχνότητας διέγερσης, οπότε οι μέσες τιμές για αυτές τις χαμηλές συχνότητες φαίνονται καλύτερα 
στο σχήμα 5-44(β). 

Ve

Από τα διαγράμματα των σχημάτων 5-31 και 5-32 παρατηρείται ότι στις πολύ χαμηλές και 
σχετικά χαμηλές συχνότητες (μέχρι 2 Hz περίπου) η μεταβολή του ρυθμού έγχυσης της αντλίας ενός 
σταδίου έγχυσης με το χρόνο είναι γραμμική και αποκλίνει ελαφρώς από τη θεωρητική μεταβολή που 
έχει υποτεθεί μέσω της γραμμικής σχέσης (5-27), λαμβάνοντας ελαφρώς μικρότερες τιμές. Ο μέγιστος 
ρυθμός έγχυσης που αποδίδεται, ενώ η μεταβολή διατηρείται γραμμική είναι περίπου 40 ml/min και 
αντιστοιχεί σε συχνότητα 2 Hz. Από τη συχνότητα των 2 έως 8.4 Hz η μεταβολή γίνεται μη γραμμική 
αύξουσα, ακολουθώντας τη θεωρητική ευθεία καμπύλη μεταβολής με μειωμένες όμως τιμές, ενώ ο 
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ρυθμός έγχυσης για συχνότητα 8.4 Hz λαμβάνει την τιμή 162 ml/min περίπου και αποτελεί τοπικό 
μέγιστο της συνάρτησης μεταβολής . Κατά αντιστοιχία με τη δίχρονη αντλία γύρω από αυτή τη 
συχνότητα λαμβάνει χώρα το φαινόμενο του υποαρμονικού συντονισμού (sub harmonic resonance). 
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Σχήμα 5-43. Διαγράμματα των τεσσάρων ανεξάρτητων σειρών μετρήσεων (α), (β), (γ) και (δ) του ρυθμού 
έγχυσης του νερού  από την αντλία ενός σταδίου έγχυσης συναρτήσει της συχνότητας διέγερσης για (α) όλο 
το πεδίο συχνοτήτων διέγερσης και (β) λεπτομέρεια για τις χαμηλές συχνότητες με τις δύο σειρές μετρήσεων (α) 
και (γ). [Η διακεκομμένη ευθεία εκφράζει τη θεωρητική μεταβολή με βάση την εξίσωση (5-27)]. 
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Σχήμα 5-44. Διάγραμμα της μέσης καμπύλης των τεσσάρων ανεξάρτητων σειρών μετρήσεων (α), (β), (γ) και 
(δ) του ρυθμού έγχυσης του νερού  από την αντλία ενός σταδίου έγχυσης και απεικόνιση του αντίστοιχου 
απόλυτου σφάλματος ( )Ι συναρτήσει της συχνότητας διέγερσης fm για (α) όλο το πεδίο συχνοτήτων 
διέγερσης και (β) λεπτομέρεια για τις χαμηλές συχνότητες με τη μέση καμπύλη των δύο σειρών μετρήσεων (α) 
και (γ). [Η διακεκομμένη ευθεία εκφράζει τη θεωρητική μεταβολή με βάση την εξίσωση (5-27), ενώ η στικτή τη 
μέση καμπύλη του ρυθμού έγχυσης με σφάλμα άνω του 20%]. 

mV

Ve

 
 Από τη συχνότητα των 8.4 Hz ως τη συχνότητα των 10 Hz περίπου συμβαίνει απότομη πτώση 
του ρυθμού έγχυσης μέχρι την τιμή των 116 ml/min κατά μέσο όρο. Είναι προφανές ότι, μετά τη 
συχνότητα των 8.4 Hz υποαρμονικού συντονισμού, η αλληλουχία συμπίεσης και αποσυμπίεσης είναι 
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τόσο γρήγορη, λόγω υψίσυχνης διέγερσης, που τα τοιχώματα του εύκαμπτου αγωγού δεν 
προλαβαίνουν να αναταχθούν πλήρως και συνεπώς δεν γίνεται επαρκής πλήρωση με ρευστό στην 
περιοχή κάτω από τα δάχτυλα, με αποτέλεσμα την ελάττωση του εμβολιζόμενου όγκου. Εφόσον όλο 
και λιγότερος όγκος εμβολίζεται, καθώς αυξάνει η συχνότητα διέγερσης πέραν των 8.4 Hz, ο ρυθμός 
έγχυσης μειώνεται σημαντικά. 
 Η συμπεριφορά μετά τα 10 Hz περίπου δεν είναι σαφής αφού για κάθε σειρά μέτρησης 
προσδιορίζεται και διαφορετικός ρυθμός έγχυσης. Γενικά παρατηρείται ένα τοπικό ελάχιστο μετά την 
προηγούμενη μείωση που αναφέρθηκε, ωστόσο η συχνότητα που συμβαίνει και η τιμή που λαμβάνει 
αυτό το ελάχιστο διαφέρει για κάθε σειρά μέτρησης που έχει ληφθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με την 
εμφάνιση του ολικού μεγίστου (συχνότητα συντονισμού), το οποίο κυμαίνεται από την τιμή των 14 
μέχρι των 16.5 Hz. Μετά το συντονισμό στην ιδιοσυχνότητα του συγκεκριμένου πρωτοτύπου της 
αντλίας ενός σταδίου έγχυσης, όπου γίνεται η μεγιστοποίηση του ρυθμού έγχυσης ακολουθεί απότομη 
πτώση ως τη συχνότητα των 21.7 Hz περίπου, μέχρι την οποία δοκιμάζεται η αντλία ενός σταδίου 
έγχυσης. 
 Η αιτία της μεγάλης ασάφειας στον προσδιορισμό του ρυθμού έγχυσης μετά τη συχνότητα 
διέγερσης των 10 Hz είναι η έντονη διαμήκη μετατόπιση του εύκαμπτου αγωγού, όπως αναλύθηκε 
στην προηγούμενη παράγραφο κατά την περιγραφή της δίχρονης αντλίας. Όμως στην περίπτωση της 
αντλίας ενός σταδίου έγχυσης ο εύκαμπτος αγωγός είναι περισσότερο επιρρεπής στην αξονική αυτή 
μετατόπιση για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι στη δίχρονη αντλία ο εύκαμπτος αγωγός έρχεται σε 
επαφή για περισσότερο μήκος από ότι στην αντλία ενός σταδίου έγχυσης. Αυτό σημαίνει ότι η 
δυσκολία μετατόπισής του αυξάνει στη δίχρονη αντλία, διότι πρέπει να υπερνικηθούν κατά την 
αξονική κατεύθυνση οι επιπλέον τριβές που δημιουργούνται, λόγω δράσης του μικρού διορθωτικού 
δάχτυλου, το οποίο προσθέτει 30 mm περισσότερο μήκος επαφής με τον εύκαμπτο αγωγό. Ο δεύτερος 
και πιο σημαντικός λόγος είναι ο σχεδιασμός που έχει γίνει στη βαλβίδα εξόδου των δύο αντλιών. 

Στη δίχρονη αντλία η βαλβίδα εξόδου δεν αποσυμπιέζει πλήρως τον εύκαμπτο αγωγό σε ένα 
πλήρη κύκλο περιστροφής, αλλά τον διατηρεί ελαφρώς παραμορφωμένο, [σχήμα 5-20(β)]. Ο λόγος 
που γίνεται αυτό είναι ότι και πλήρης αποσυμπίεση να συμβεί από τη μεριά της βαλβίδας εξόδου ο 
εύκαμπτος αγωγός δεν ανατάσσεται πλήρως, αφού πάντα εκατέρωθεν της βαλβίδας υφίσταται 
συμπίεση, είτε από το μικρό, είτε από το μεγάλο δάχτυλο με επακόλουθη συνέπεια τη μερική 
παραμόρφωση του εύκαμπτου αγωγού στο γειτονικό σημείο ακριβώς κάτω από τη βαλβίδα. Εκτός 
αυτού, η βαλβίδα εξόδου έχει να διανύσει μικρότερη απόσταση για την έμφραξη και απόφραξη του 
εύκαμπτου αγωγού, γεγονός που επιταχύνει τη δράση της, αφήνοντας περισσότερο χρόνο στη δράση 
των δάχτυλων εμβολισμού αυξάνοντας τη διάρκεια της έγχυσης μέσα σε ένα κύκλο διέγερσης. 
Ωστόσο, στην αντλία ενός σταδίου έγχυσης η βαλβίδα εξόδου ανατάσσεται πλήρως κατά την 
αποσυμπίεση, [σχήμα 5-24(β)] και συνεπώς δεν μπορεί να παίξει ρόλο συνεχούς σημειακής 
συγκράτησης του εύκαμπτου αγωγού γεγονός που συμβαίνει στη δίχρονη αντλία. 

Η απουσία στην αντλία ενός σταδίου έγχυσης αυτών των δύο περιοριστικών μηχανισμών 
στην αξονική μετατόπιση του εύκαμπτου αγωγού, σε σχέση με τη δίχρονη αντλία, όπου δρουν 
σταθεροποιητικά στις υψηλές συχνότητες, είναι η αιτία της έντονης απόκλισης στις καμπύλες του 
ρυθμού έγχυσης, τόσο για τις υψηλές συχνότητες άνω των 10 Hz, όσο και για μικρότερες ακόμη. 
Αυτή η επίδραση της διαμήκους μετατόπισης του εύκαμπτου αγωγού είναι τόσο έντονη, που η 
χρησιμοποίηση επιπλέον μίας ακόμη σειράς μετρήσεων δεν εξομαλύνει την απόκλιση και το σφάλμα 
που παρατηρείται στο ρυθμό έγχυσης της αντλίας ενός σταδίου έγχυσης. 

Στο σχήμα 5-45 απεικονίζονται σε διακριτές περιοχές τα σχετικά σφάλματα του ρυθμού 
έγχυσης της δίχρονης αντλίας συναρτήσει της συχνότητας διέγερσης. Διακρίνεται το ελάχιστο 
σφάλμα ( )0 που κυμαίνεται, όπως και στη δίχρονη αντλία, σχεδόν κάτω του 1%. Ιδιαίτερα αυτό το 
σφάλμα για συχνότητες εκτός των πολύ χαμηλών είναι και εδώ της τάξης του 0.1%. Επιπλέον, 
διακρίνεται το σχετικό σφάλμα ( )ΙΙ, που κυμαίνεται κάτω του 8%. Τέλος, παρουσιάζεται και το 
σχετικό σφάλμα ( )Ι, το οποίο για τις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές συχνότητες κυμαίνεται μέχρι 
και τα υψηλά επίπεδα σχεδόν του 50%, ενώ για τις υπόλοιπες είναι κάτω του 15%. Στις πολύ χαμηλές 
συχνότητες, όπως ισχύει και για τη δίχρονη αντλία, η αύξηση όλων των κατηγοριών του σφάλματος 
οφείλεται στην ιδιομορφία του ηλεκτροκινητήρα να αντιμετωπίσει τις υψηλές ροπές φορτίου που 
αναπτύσσονται. 
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Vre

Όπως συμβαίνει και με τη δίχρονη αντλία, για την εξαγωγή του σφάλματος ( )Ι έχουν 
χρησιμοποιηθεί μόνο 4 σειρές μετρήσεων, ενώ για τον υπολογισμό του σφάλματος ( )ΙΙ μπορεί να 

Vre

Vre

 270



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΓΩΓΟ 

χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερες (5÷10) κατά περίπτωση. Ειδικά στις χαμηλές συχνότητες 
[σχήμα 5-45(β)] χρησιμοποιούνται μόνο οι δύο σειρές μετρήσεων (α) και (γ) για τον υπολογισμό του 
σφάλματος ( )Ι. Γι’ αυτό και το σφάλμα έχει μέση τιμή περίπου 17%, η οποία είναι πολύ υψηλή 
σχετικά, λαμβανομένου υπόψη ότι σε αυτές τις χαμηλές συχνότητες το φαινόμενο της μετατόπισης 
του εύκαμπτου αγωγού σχεδόν δεν υφίσταται. Ωστόσο, πραγματοποιώντας 10 δοκιμές για παράδειγμα 
στη συχνότητα fm=0.632 Hz το σφάλμα που προκύπτει είναι ( )ΙΙ=0.48%. Συνεπώς, τίθεται και 
θέμα πληθυσμού των μετρήσεων, που επεξεργάζονται στατιστικά, για τον υπολογισμό των 
σφαλμάτων σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Vre
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Σχήμα 5-45. Κατανομή επί τις % των σχετικών σφαλμάτων ελαχίστου ( )0, διαδοχικών μετρήσεων ( )ΙΙ 
και διαδοχικών σειρών μετρήσεων (α), (β), (γ), (δ) ( )Ι, του ρυθμού έγχυσης του ρευστού της αντλίας ενός 
σταδίου έγχυσης συναρτήσει της συχνότητας διέγερσης fm για (α) όλο το πεδίο συχνοτήτων διέγερσης και (β) 
λεπτομέρεια στις χαμηλές συχνότητες για τις δύο σειρές μετρήσεων (α) και (γ). 

Vre Vre

Vre

 
Η συνεισφορά του σφάλματος μέτρησης της συχνότητας δεν επηρεάζει και εδώ σε μεγάλο 

βαθμό το ρυθμό έγχυσης, όπως οι παράγοντες που αναπτύχθηκαν έως τώρα. Αυτό μπορεί να γίνει 
κατανοητό παρατηρώντας το σχήμα 5-46, στο οποίο υπολογίζονται τα σχετικά σφάλματα κατά τη 
μέτρηση των συχνοτήτων. Κρίσιμο ρόλο μπορεί να παίξει η ακρίβεια μέτρησης της συχνότητας στα 
σημεία, τα οποία ο ρυθμός έγχυσης αλλάζει πολύ απότομα για μικρή μεταβολή της συχνότητας. Σε 
αυτά τα σημεία γίνονται αρκετές διαδοχικές επαναλήψεις των μετρήσεων (στην ίδια σειρά μέτρησης), 
ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής συμπεριφορά του ρυθμού έγχυσης. Αυτά τα σημεία χαρακτηρίζονται 
ως τα πιο δυσμενή και το σφάλμα που παρουσιάζουν είναι πάντα μεγαλύτερο σε σχέση με άλλα 
σημεία, όπου δεν παρουσιάζονται απότομες μεταβολές του ρυθμού έγχυσης με τη συχνότητα. Για 
λόγους καλύτερης απεικόνισης στις χαμηλές συχνότητες διέγερσης από 0 έως 1.2 Hz μεγεθύνεται ο 
οριζόντιος άξονας της συχνότητας διέγερσης του σχήματος 5-46(α), οπότε το σχετικό σφάλμα της 
συχνότητας για αυτές τις χαμηλές συχνότητες φαίνεται καλύτερα στο σχήμα 5-46(β). 

Τα σχετικά σφάλματα όλων των κατηγοριών (0, Ι και ΙΙ) των μετρήσεων της συχνότητας για 
τη δίχρονη αντλία δεν εμφανίζονται σε διακριτές περιοχές. Παραμένει το σφάλμα (ref)0 να είναι το 
ελάχιστο και τα υπόλοιπα να είναι λίγο μεγαλύτερα, όμως όλα παραμένουν της ίδιας τάξης μεγέθους. 
Όλα κυμαίνονται κάτω του 3% για όλες τις συχνότητες εκτός των πολύ χαμηλών, όπου κυμαίνονται 
από 3 έως 15%. Στις πολύ χαμηλές συχνότητες, όπως ισχύει και για τη δίχρονη αντλία, η αύξηση 
όλων των κατηγοριών του σφάλματος οφείλεται στην ιδιομορφία του ηλεκτροκινητήρα να 
αντιμετωπίσει τις υψηλές ροπές φορτίου που αναπτύσσονται. 
 

 271



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΓΩΓΟ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

fm (Hz)

0.01

0.1

1

10
re

f (
%

)

M: (ref)0
L: (ref)II
,: (ref)I

5

(α) 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2

fm (Hz)

0.1

1

10

re
f (

%
)

5

M: (ref)0
L: (ref)II
,: (ref)I

 
(β) 

 
Σχήμα 5-46. Κατανομή επί τις % των σχετικών σφαλμάτων ελαχίστου (ref)0, διαδοχικών μετρήσεων (ref)ΙΙ και 
διαδοχικών σειρών μετρήσεων (α), (β), (γ), (δ) (ref)Ι, της συχνότητας διέγερσης της αντλίας ενός σταδίου 
έγχυσης συναρτήσει της ίδιας της συχνότητας διέγερσης fm για (α) όλο το πεδίο συχνοτήτων διέγερσης και (β) 
λεπτομέρεια στις χαμηλές συχνότητες για τις δύο σειρές μετρήσεων (α) και (γ). 
 
 
5.10.5 Σύγκριση της απόδοσης του ρυθμού έγχυσης μεταξύ της δίχρονης και της αντλίας 
ενός σταδίου έγχυσης 
 

Στο σχήμα 5-47 απεικονίζονται οι καμπύλες των μέσων τιμών του ρυθμού έγχυσης του νερού 
συναρτήσει της συχνότητας διέγερσης, τόσο για την αντλία ενός σταδίου έγχυσης, όσο και τη 
δίχρονη. Για λόγους καλύτερης απεικόνισης στο χαμηλό πεδίο συχνοτήτων διέγερσης από 0 έως 1.2 
Hz μεγεθύνεται ο οριζόντιος άξονας της συχνότητας διέγερσης, οπότε οι μέσες τιμές για αυτές τις 
χαμηλές συχνότητες φαίνονται καλύτερα στο σχήμα 5-47(β). 
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Σχήμα 5-47. Διάγραμμα των μέσων καμπυλών του ρυθμού έγχυσης του νερού  από τις δύο αντλίες 
συναρτήσει της συχνότητας διέγερσης fm για (α) όλο το πεδίο συχνοτήτων διέγερσης και (β) λεπτομέρεια για τις 
χαμηλές συχνότητες. [Η διακεκομμένη ευθεία εκφράζει τη θεωρητική μεταβολή με βάση την εξίσωση (5-27)]. 

mV
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 Παρατηρείται ότι οι δύο χαρακτηριστικές καμπύλες των αντλιών έχουν παρόμοια μορφή με 
ένα σημείο υποαρμονικού συντονισμού περίπου από τη συχνότητα των 8 έως 8.5 Hz και ένα σημείο 
συντονισμού περίπου στη συχνότητα των 15 Hz. Μόνο όμως η δίχρονη αντλία επιτυγχάνει μέχρι τη 
συχνότητα συντονισμού τον αρχικό στόχο του σχεδιασμού που είναι η απόδοση ρυθμού έγχυσης όσο 
και ο θεωρητικά υπολογιζόμενος. Ωστόσο, η αντλία ενός σταδίου έγχυσης είναι χαμηλότερης 
αποδόσεως ακόμη και στις πιο μικρές συχνότητες που η ανάταξη του εύκαμπτου αγωγού είναι 
πλήρης. Η εξήγηση για αυτή τη σχετικά χαμηλή απόδοση έχει δοθεί αναλυτικά στη παράγραφο 
5.10.1. 
 
 
5.11 Σύνοψη κεφαλαίου-γενικά σχόλια 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η πειραματική μελέτη του φαινομένου της άντλησης με 
βαλβίδες μέσα από ευθύγραμμο εύκαμπτο αγωγό, ο οποίος διεγείρεται από πρωτότυπο μηχανισμό 
περισταλτικής αντλίας κατάλληλης συμπίεσης και αποσυμπίεσης. Αρχικά γίνεται αναφορά σε δύο 
μηχανισμούς που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται ήδη σε γραμμικές περισταλτικές αντλίες. Ο 
πρώτος εφαρμόζει την αρχή της κυματοειδούς συμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού μέσω ενός 
εκκεντροφόρου άξονα, μετατοπίζοντας κατάλληλα έμβολα, τα οποία λειτουργούν και ως βαλβίδες σε 
κάποιες χρονικές στιγμές πλήρους έμφραξης του εύκαμπτου αγωγού. Ο δεύτερος εφαρμόζει την αρχή 
δύο σταδίων έγχυσης (δίχρονη περισταλτική αντλία), που περιλαμβάνει την ιδιαίτερη λειτουργία δύο 
βαλβίδων που διακόπτουν τη ροή και την ιδιαίτερη λειτουργία δύο εμβόλων που προκαλούν την 
έγχυση του ρευστού σε δύο χρόνους.  

Για την πειραματική μελέτη έχει αναπτυχθεί ο σχεδιασμός ενός πρότυπου μηχανισμού, που 
βασίζεται στην αρχή λειτουργίας της δίχρονης περισταλτικής αντλίας και υλοποιείται μέσω ενός 
εκκεντροφόρου άξονα, όπως στην περισταλτική αντλία κυματοειδούς συμπίεσης. Η πρωτότυπη 
συμβολή στο σχεδιασμό έγκειται στον υπολογισμό των έκκεντρων, ώστε να επιτυγχάνεται σταθερός 
ρυθμός έγχυσης από την αντλία, ειδικά σε χαμηλούς ρυθμούς έγχυσης που απαντώνται σε ιατρικές 
εφαρμογές. Κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη σταθερής παροχής είναι τόσο οι γεωμετρικές 
καμπυλότητες των έκκεντρων όσο και ο κατάλληλος χρονισμός τους. Και οι δύο αυτοί παράγοντες 
λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό. 

Σχεδιάζονται δύο εκκεντροφόροι άξονες. Ο ένας ανταποκρίνεται στην αρχή λειτουργίας της 
δίχρονης περισταλτικής αντλίας με δύο στάδια έγχυσης, ενώ ο άλλος καταργεί το δεύτερο στάδιο 
έγχυσης, διευρύνοντας ωστόσο χρονικά το πρώτο. Η αντλία που λειτουργεί με αυτόν τον 
εκκεντροφόρο πραγματοποιεί την έγχυση του ρευστού σε ένα χρόνο και καλείται «ενός σταδίου 
έγχυσης». Κατ’ αυτόν τον τρόπο, με σύγκριση της λειτουργίας των δύο εκκεντροφόρων, 
αναδεικνύεται η χρησιμότητα του δεύτερου σταδίου έγχυσης της δίχρονης αντλίας, τόσο στη 
σταθερότητα της παροχής όσο και στην απόδοσή της. 

Η πειραματική διάταξη δοκιμής της πρότυπης περισταλτικής αντλίας απαρτίζεται από την 
ίδια, στην οποία προσαρμόζεται ο εύκαμπτος αγωγός από ελαστικό σιλικόνης, καθώς και από δύο 
δεξαμενές, μία αναρρόφησης και μία κατάθλιψης. Η δεξαμενή κατάθλιψης εδράζεται πάνω σε 
δυναμοκυψέλη ηλεκτρικού σήματος. Οι μετρητικές μέθοδοι που ακολουθούνται στοχεύουν στον 
ποσοτικό προσδιορισμό της εγχυόμενης μάζας ρευστού και κατ’ επέκταση του ρυθμού ροής από την 
περισταλτική αντλία, η οποία οδηγείται από ηλεκτροκινητήρα. Ο ρυθμός ροής του ρευστού 
καθορίζεται έμμεσα από το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του ηλεκτροκινητήρα, ενώ η συχνότητα 
περιστροφής της περισταλτικής αντλίας, η οποία καθορίζει το ρυθμό ροής του ρευστού, 
προσδιορίζεται με τη μέτρηση των στροφών του ηλεκτροκινητήρα με ένα ταχύμετρο. Η μέτρηση της 
μάζας του εγχυόμενου ρευστού πραγματοποιείται με τη δυναμοκυψέλη, καταγράφοντας τη μεταβολή 
του βάρους της δεξαμενής κατάθλιψης, τόσο για χαμηλές συχνότητες περιστροφής, που απαντώνται 
σε ιατρικές εφαρμογές, όσο και για υψηλότερες. Για μία απλή θεωρητική εκτίμηση του ρυθμού 
έγχυσης της πρότυπης αντλίας χρησιμοποιείται η ολοκληρωμένη επί της διατομής του εύκαμπτου 
αγωγού εξίσωση διατήρησης της μάζας (συνέχειας), η οποία έχει αναπτυχθεί στο κεφάλαιο 2. 

Διαπιστώνεται ότι η δίχρονη αντλία μπορεί να αντλεί με μέγιστη απόδοση, μέχρι τη 
συχνότητα συντονισμού και σε όρια επιτρεπτού σφάλματος κάτω του 5%. Δε συμβαίνει το ίδιο με την 
αντλία ενός σταδίου έγχυσης. Αυτή δεν αντλεί με τη μέγιστη απόδοση από τις χαμηλές κιόλας 
συχνότητες και το σφάλμα έγχυσης είναι κάτω του 8%. Επιπλέον, για την αντλία ενός σταδίου 
έγχυσης, η απότομη πτώση του ρυθμού έγχυσης δε γίνεται στο σημείο του συντονισμού, αλλά 
νωρίτερα μετά τη συχνότητα του υποαρμονικού συντονισμού. Συνεπώς, εκτός από τη μειωμένη 
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απόδοση η αντλία ενός σταδίου έχει και μικρότερο εύρος συχνοτήτων λειτουργίας, μέσα στο οποίο 
αποδίδει το μειωμένο σχετικά ρυθμό έγχυσης. 

Παρότι και οι δύο αντλίες είναι σχεδιασμένες να εμβολίζουν ημιστατικά την ίδια ποσότητα 
ρευστού σε μία περίοδο, με την αύξηση της συχνότητας μόνο η δίχρονη αντλία διατηρεί τη μέγιστη 
απόδοση και για μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων. Τόσο το διάστημα συχνοτήτων αποδοτικής 
λειτουργίας όσο και η μέγιστη απόδοση του ρυθμού έγχυσης στη μέγιστη επιτρεπτή συχνότητα 
λειτουργίας μειώνονται στο μισό για την αντλία ενός σταδίου έγχυσης. Αυτό αποδεικνύει ότι ο 
κατάλληλος χρονισμός και η ισοκατανομή στο χρόνο του εμβολιζόμενου όγκου του ρευστού είναι 
σημαντικοί παράγοντες βελτίωσης της έγχυσης του ρευστού από τις αντλίες αυτού του τύπου. Η 
δίχρονη αντλία πλεονεκτεί επίσης στις χαμηλές διεγέρσεις, σε σχέση με την ενός σταδίου, διότι 
επιτυγχάνει σχεδόν γραμμικό εμβολισμό του εγχυόμενου όγκου ρευστού με το χρόνο και, κατά 
συνέπεια, σταθερή έγχυση χωρίς πάλμωση. 

Στο πεδίο των ιατρικών εφαρμογών, οι παραπάνω αντλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τις ανάγκες έγχυσης βιολογικών ρευστών. Στις μεν χαμηλές συχνότητες για ενδοφλέβια χορήγηση 
φαρμάκων, ενώ σε υψηλότερες για παρεντερική διατροφή, άντληση βιολογικών ρευστών σε μονάδες 
χειρουργείων κ.ά. 



6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 
 
 
6.1 Συμπεράσματα και σχόλια 
 
 
6.1.1 Άντληση χωρίς βαλβίδες σε κλειστό βρόχο αγωγών 
 
• Γενικά η μέση παροχή συναρτήσει της συχνότητας παρουσιάζει μη γραμμική 

συμπεριφορά με όποια παράμετρο και αν μεταβληθεί. 
 

Οι πειραματικές καμπύλες της μέσης παροχής για κάθε εξεταζόμενη παράμετρο συναρτήσει 
της συχνότητας παρουσιάζουν ομοιομορφία. Δηλαδή, μέχρι μία σχετικά μέση συχνότητα 
παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση, και στη συνέχεια παρατηρείται σχετικά απότομη αύξηση γύρω από 
τη συχνότητα συντονισμού. Το ίδιο ισχύει και με τις αντίστοιχες καμπύλες του θεωρητικού μοντέλου 
για τα πλάτη διέγερσης που έχουν εξεταστεί πειραματικά. 
 
• Αύξηση της αντλητικής ικανότητας παρατηρείται σε σχετικά υψηλά πλάτη και 

συχνότητες διέγερσης. 
 
• Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος διέγερσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η μέση παροχή γύρω 

από τις συχνότητες συντονισμού του συστήματος. 
 

Η ιδιοσυχνότητα του πειραματικού αντλητικού συστήματος κλειστού βρόχου αγωγών 
μετράται σε δύο ακραίες περιπτώσεις. Η μία με διέγερση του συστήματος σε απαραμόρφωτη 
κατάσταση και η άλλη όταν ο εύκαμπτος αγωγός είναι μόνιμα παραμορφωμένος στο μέγιστο πλάτος 
συμπίεσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προκύπτει το εύρος συχνοτήτων στο οποίο κυμαίνεται η 
ιδιοσυχνότητα του συστήματος ανάλογα με το πλάτος διέγερσης που χρησιμοποιείται. Η 
ιδιοσυχνότητα μεταβάλλεται με το πλάτος διέγερσης του εύκαμπτου αγωγού, διότι μαζί με αυτό 
μεταβάλλεται και η γεωμετρία του, λόγω παραμόρφωσης. Αυτό δε θα συνέβαινε αν για παράδειγμα η 
παλλόμενη ροή γινόταν μέσα σε άκαμπτο αγωγό, του οποίου τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά δε θα 
μεταβαλλόταν. Επομένως, ανάλογα με το πλάτος διέγερσης η μέση χρονικά παροχή μεγιστοποιείται 
στην αντίστοιχη ιδιοσυχνότητα του συστήματος. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος διέγερσης τόσο 
αυξάνει το μέγιστο της μέσης χρονικά παροχής σε όλο και μικρότερη συχνότητα. 

Διαπιστώνεται ότι δεν είναι αναγκαία η πλήρης έμφραξη του εύκαμπτου αγωγού (πλάτος 
διέγερσης 100%) για να υπάρχει σημαντική αύξηση της μέσης χρονικά παροχής. Μάλιστα, για τα 
υψηλά πλάτη διέγερσης, γύρω από τις συχνότητες συντονισμού του πειραματικού συστήματος γίνεται 
εξάλειψη και της οπισθορροής, γεγονός ωστόσο που δεν ισχύει για το θεωρητικό μοντέλο. 

Στο θεωρητικό μοντέλο για πλάτη συμπίεσης μικρότερα του 90% φαίνεται ότι η μέση χρονικά 
παροχή μεγιστοποιείται στην ιδιοσυχνότητα του κλειστού βρόχου, λαμβάνοντας τη μέγιστη τιμή της 
για πλάτος διέγερσης 75%. Για συχνότητες μικρότερες της ιδιοσυχνότητας παρουσιάζονται διάφορα 
άλλα τοπικά ακρότατα, με μικρότερες όμως τιμές οφειλόμενες σε φαινόμενα υποαρμονικού 
συντονισμού. 
 
• Η αύξηση του μήκους διέγερσης αυξάνει τη μέση παροχή. 
 

Με την αύξηση του μήκους διέγερσης η μέση χρονικά παροχή αυξάνει, τόσο στο πείραμα όσο 
και στο μοντέλο, με προφανή εξήγηση την αύξηση του όγκου εμβολισμού του ρευστού που συμβαίνει 
από τη διέγερση του εύκαμπτου αγωγού. 
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• Όσο η θέση διέγερσης πλησιάζει προς το κέντρο του εύκαμπτου αγωγού, τόσο μειώνεται 

η μέση χρονικά παροχή και το μέγιστό της μετατοπίζεται σε όλο και μικρότερη 
συχνότητα. 

 
Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται τόσο από το θεωρητικό μοντέλο όσο και από το πείραμα. Η 

μετατόπιση προφανώς οφείλεται στη αλλαγή της ιδιοσυχνότητας του συστήματος, η οποία μειώνεται 
καθώς η διέγερση κινείται προς το κέντρο του εύκαμπτου αγωγού. 
 
• Σε συμμετρικές θέσεις διέγερσης ως προς το κέντρο του εύκαμπτου αγωγού η ροή του 

ρευστού απλά αντιστρέφεται. 
 

Συνέπεια αυτού είναι η μέση χρονικά παροχή να αλλάζει πρόσημο, διατηρώντας το ίδιο 
μέτρο.  
 
• Η διέγερση στο κέντρο του εύκαμπτου αγωγού σε συχνότητα συντονισμού φέρνει το 

σύστημα σε κατάσταση ασταθούς ισορροπίας. 
 

Όταν η διέγερση λαμβάνει χώρα στο κέντρο ακριβώς του εύκαμπτου αγωγού, η μέση χρονικά 
παροχή, αν και λαμβάνει την ελάχιστή της τιμή σε συχνότητα συντονισμού, δε μπορεί να μηδενιστεί 
και το ρευστό προτιμά να ταλαντεύεται ασύμμετρα, αποδίδοντας κάποια μη μηδενική τιμή μέσης 
χρονικά παροχής. Αυτό παρατηρείται πειραματικά, αλλά και θεωρητικά με το μοντέλο πιθανά λόγω 
του τρόπου διακριτοποίησης των διαφορικών εξισώσεων, καθοδηγώντας ανάλογα τη μέση χρονικά 
παροχή προς μία θετική ή αρνητική τιμή. Η διέγερση στο σημείο συμμετρίας φέρνει το αντλητικό 
σύστημα του κλειστού κυκλώματος σε κατάσταση ασταθούς ισορροπίας, κατά την οποία δε είναι 
δυνατό να προβλεφθεί η συμπεριφορά του σε σχέση με την κατεύθυνση της ροής. 
 
• Με την αύξηση του μήκους του εύκαμπτου αγωγού η μέση παροχή μειώνεται και το 

μέγιστό της μετατοπίζεται σε όλο και μικρότερη συχνότητα. 
 

Με την αύξηση του μήκους του εύκαμπτου αγωγού, διατηρώντας σταθερό το μήκος του 
άκαμπτου αλλά και της διέγερσης, η μέση χρονικά παροχή μειώνεται και το μέγιστό της 
μετατοπίζεται σε όλο και μικρότερη συχνότητα. Η ίδια τάση διαπιστώνεται και στα πειράματα του 
Bredow. Η μετατόπιση προφανώς οφείλεται στη αλλαγή της ιδιοσυχνότητας του συστήματος, η οποία 
μειώνεται καθώς το μήκος του εύκαμπτου αγωγού αυξάνει. 
 
• Για τη σημαντική αύξηση της αντλητικής ικανότητας του συστήματος πρέπει οι πιέσεις 

στα σημεία ένωσης των δύο αγωγών να μη βρίσκονται σε φάση και να έχουν σχετικά 
μεγάλη διαφορά πλάτους.  

 
Γενικά διαπιστώνεται, τόσο από το πείραμα, όσο και από το μοντέλο ότι για τη σημαντική 

αύξηση της αντλητικής ικανότητας του συστήματος πρέπει οι πιέσεις στα σημεία ένωσης των δύο 
αγωγών να μη βρίσκονται σε φάση. Επομένως, στις περιπτώσεις χαμηλού πλάτους και συχνότητας 
ασύμμετρης διέγερσης και στην περίπτωση διέγερσης στο κέντρο του αγωγού, στις οποίες 
περιπτώσεις η μέση χρονικά παροχή είναι πάρα πολύ μικρή, η εν λόγω διαφορά φάσης των πιέσεων 
είναι σχεδόν μηδενική. Αντίθετα μεγιστοποιείται στις πιο ασύμμετρες θέσεις διέγερσης, σε μεγάλα 
πλάτη διέγερσης και σε συχνότητες κοντά στο συντονισμό. 

Ωστόσο, με το πείραμα διαπιστώνεται ότι επιπλέον αναγκαία συνθήκη για την υψηλή 
απόδοση της αντλητικής ικανότητας του συστήματος είναι και η σχετικά μεγάλη διαφορά πλάτους 
των πιέσεων στα σημεία ένωσης των δύο αγωγών. Αυτή η συνθήκη δε μοντελοποιείται ικανοποιητικά 
από το θεωρητικό μοντέλο και πιθανώς αποτελεί από τις μη προφανείς αιτίες υποεκτίμησης των 
πειραματικών αποτελεσμάτων. Δηλαδή, μοντέλο που ενδεχομένως να προσομοιάζει ικανοποιητικά τη 
διαφορά αυτή στα πλάτη των χρονοσειρών της πίεσης στα σημεία ένωσης των δύο αγωγών, ίσως να 
προσεγγίζει τη σχετικά μεγάλη τάξη μεγέθους της μέσης χρονικά παροχής και μάλιστα την εξάλειψη 
της οπισθορροής που συμβαίνει για συχνότητες διέγερσης γύρω από το συντονισμό. 

Σε όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις η χρονοσειρά της πίεσης που προηγείται βρίσκεται στο 
άκρο του εύκαμπτου αγωγού, το οποίο είναι πιο κοντά στη θέση διέγερσης, παρουσιάζοντας μέγιστο 
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(υπερπίεση) κατά το χρόνο συμπίεσης και ελάχιστο (υποπίεση) κατά το χρόνο αποσυμπίεσης. 
Επιπλέον, παρατηρείται ότι διαφορά φάσης υπάρχει μεταξύ της χρονοσειράς της παροχής και της 
αντίστοιχης διαφοράς πίεσης που αναπτύσσεται μεταξύ των άκρων του εύκαμπτου αγωγού. Αυτή η 
διαφορά φάσης πιθανώς οφείλεται στην αδράνεια μάζας του ρευστού. 
 
 
6.1.2 Άντληση με βαλβίδες σε εύκαμπτο αγωγό 
 
• Στις χαμηλές συχνότητες η δίχρονη αντλία επιτυγχάνει σχεδόν γραμμικό εμβολισμό του 

εγχυόμενου όγκου ρευστού με το χρόνο και κατά συνέπεια σταθερή έγχυση χωρίς 
πάλμωση. 

 
• H δίχρονη αντλία μπορεί να αντλεί με μέγιστη απόδοση μέχρι τη συχνότητα συντονισμού 

και σε όρια επιτρεπτού σφάλματος κάτω του 5%. 
 
• Η αντλία ενός σταδίου έγχυσης δεν αντλεί με μέγιστη απόδοση μέχρι τη συχνότητα 

συντονισμού και το σφάλμα έγχυσης είναι κάτω του 8%. 
 

Η απότομη πτώση του ρυθμού έγχυσης για την αντλία ενός σταδίου έγχυσης, δε γίνεται στο 
σημείο του συντονισμού αλλά νωρίτερα, μετά τη συχνότητα του υποαρμονικού συντονισμού. 
Συνεπώς, εκτός από τη μειωμένη απόδοση η αντλία ενός σταδίου έχει και μικρότερο εύρος 
συχνοτήτων λειτουργίας, μέσα στο οποίο αποδίδει το μειωμένο σχετικά ρυθμό έγχυσης. 

Παρότι και οι δύο αντλίες είναι σχεδιασμένες να εμβολίζουν ημιστατικά την ίδια ποσότητα 
ρευστού στη περίοδο, με την αύξηση της συχνότητας μόνο η δίχρονη αντλία διατηρεί τη μέγιστη 
απόδοση και για μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων. Τόσο το διάστημα συχνοτήτων αποδοτικής 
λειτουργίας όσο και η μέγιστη απόδοση του ρυθμού έγχυσης στη μέγιστη επιτρεπτή συχνότητα 
λειτουργίας μειώνονται στο μισό για την αντλία ενός σταδίου έγχυσης. Αυτό αποδεικνύει ότι ο 
κατάλληλος χρονισμός και η ισοκατανομή στο χρόνο του εμβολιζόμενου όγκου του ρευστού είναι 
σημαντικοί παράγοντες βελτίωσης της έγχυσης του ρευστού από τις αντλίες αυτού του τύπου. Η 
δίχρονη αντλία πλεονεκτεί επίσης στις χαμηλές διεγέρσεις, σε σχέση με την ενός σταδίου, διότι 
επιτυγχάνει σχεδόν γραμμικό εμβολισμό του εγχυόμενου όγκου ρευστού με το χρόνο και, κατά 
συνέπεια, σταθερή έγχυση χωρίς πάλμωση. 

Στο πεδίο των ιατρικών εφαρμογών, οι παραπάνω αντλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τις ανάγκες έγχυσης βιολογικών ρευστών. Στις μεν χαμηλές συχνότητες για ενδοφλέβια χορήγηση 
φαρμάκων, ενώ σε υψηλότερες για παρεντερική διατροφή, άντληση βιολογικών ρευστών σε μονάδες 
χειρουργείων κ.ά. 
 
 
6.2 Στοιχεία πρωτοτυπίας 
 
 
6.2.1 Άντληση χωρίς βαλβίδες σε κλειστό βρόχο αγωγών 
 
• Πειραματικές μετρήσεις σε κλειστό βρόχο αγωγών. 
 

Για πρώτη φορά μελετάται πειραματικά και τόσο εκτενώς το φαινόμενο της άντλησης χωρίς 
βαλβίδες, μετρώντας χαρακτηριστικά μεγέθη περιγραφής του φαινομένου, μέσω της αρχικής διάταξης 
κλειστού βρόχου, ακριβώς όπως την έχει επινοήσει ο Liebau, [Liebau, (ZfK), 1956]. Οι μελέτες 
Bredow και Hickerson είναι πολύ σημαντικές, ωστόσο, αναφέρονται σε ανοιχτά συστήματα, στα 
οποία ο εύκαμπτος αγωγός ενώνεται με δύο δεξαμενές εκατέρωθεν. Το πείραμα Bovard είναι 
ουσιαστικά όμοιας διάταξης κλειστού βρόχου και προηγείται χρονικά του παρόντος, όμως δεν 
παρουσιάζει εκτενή περιγραφή και μελέτη των πολλών παραμέτρων επιρροής του φαινομένου, ενώ τα 
λιγοστά αποτελέσματα που παρουσιάζονται περιέχουν υψηλό σφάλμα. Τέλος, το πείραμα Bringley 
εμφανίστηκε μετά την παρούσα πειραματική μελέτη, [Pilou et al, 2005]. 
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• Ακριβής πειραματική εκτίμηση του πλάτους διέγερσης, μέσω υπολογισμού της 

μεταβολής της εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού, καταγράφοντας στιγμιότυπα 
συμπίεσης και αποσυμπίεσής του. 

 
Ένα καινοτομικό στοιχείο που προκύπτει από την πειραματική μελέτη άντλησης χωρίς 

βαλβίδες σε κλειστό βρόχο αγωγών είναι ο υπολογισμός μεταβολής της εγκάρσιας διατομής του 
εύκαμπτου αγωγού στο τμήμα της διέγερσης με βάση την κατακόρυφη μετατόπιση της πλάκας 
συμπίεσης. Η γνώση αυτή εξασφαλίζει τον ακριβή προσδιορισμό του πλάτους διέγερσης και συνεπώς 
τη μελέτη του φαινομένου με βάση τις ακριβείς τιμές αυτής της παραμέτρου. Βέβαια, οι υπολογισμοί 
έχουν γίνει με μηδενική επικρατούσα διατοιχωματική πίεση, η οποία δε διατηρείται κατά την 
εκτέλεση του πειράματος, ιδιαίτερα στις υψηλές συχνότητες διέγερσης, όπου οι εσωτερική πίεση του 
ρευστού μεταβάλλεται. Αποτέλεσμα αυτού είναι στην πραγματικότητα να παρουσιάζεται απόκλιση 
από αυτές τις τιμές του πλάτους διέγερσης, η οποία όμως θεωρείται αμελητέα, επειδή η τυχόν 
ανάπτυξη υποπίεσης ή υπερπίεσης του ρευστού στη διέγερση δε μπορεί να επιφέρει έντονες 
παραμορφώσεις. Αυτό συμβαίνει λόγω του περιορισμού του τμήματος του εύκαμπτου αγωγού στο 
σημείο διέγερσης, τόσο από την άνω και κάτω πλάκα όσο και από τον υποδοχέα του εύκαμπτου 
αγωγού που τον συγκρατεί από πλευρικές μετατοπίσεις.  
 
• Πολυπαραμετρική ανάλυση της αντλητικής ικανότητας του συστήματος πειραματικά 

και θεωρητικά. 
 

Για πρώτη φορά γίνεται σε τόσο βάθος ανάλυση των πολλών παραμέτρων που επηρεάζουν το 
φαινόμενο της άντλησης χωρίς βαλβίδες σε κλειστό βρόχο αγωγών. Δηλαδή, οι μέχρι τώρα μελέτες 
εξέταζαν τη μεταβολή της μέσης χρονικά παροχής μόνο με τη συχνότητα. Στην παρούσα διατριβή 
πέραν της συχνότητας, η αντλητική ικανότητα του συστήματος μελετάται πειραματικά και θεωρητικά 
συναρτήσει του πλάτους, του μήκους και της θέσης της διέγερσης, καθώς και του μήκους του 
εύκαμπτου αγωγού. 
 
• Βελτίωση θεωρητικού μοντέλου με καλύτερη προσέγγιση της διατμητικής τάσης στο 

τοίχωμα, προσομοιάζοντας τα φαινόμενα τύρβης και αποκόλλησης της ροής γύρω από 
τη διέγερση του εύκαμπτου αγωγού. 

 
Ένα βασικό καινοτομικό στοιχείο στο συγκεκριμένο θεωρητικό μοντέλο είναι ότι λαμβάνει 

υπόψη την επίδραση από την πτώση πίεσης που προκαλείται με τη συρρίκνωση στο σημείο διέγερσης 
του εύκαμπτου αγωγού. Αυτή η πτώση πίεσης έχει επίδραση στη ροή του ρευστού σε όλο το μήκος 
του κλειστού βρόχου και αντιπροσωπεύει ουσιαστικά την μεταβολή στην κλίση της πίεσης, λόγω 
τύρβης και αποκόλλησης της ροής που λαμβάνει χώρα με τη συρρίκνωση του εύκαμπτου αγωγού στη 
διέγερση. Με τη θεώρηση αυτή, προσεγγίζεται καλύτερα η διατμητική τάση του ρευστού στο 
τοίχωμα, σε σχέση με τις μέχρι τώρα θεωρήσεις που ισχύουν για παλλόμενη ροή σε ευθύγραμμο 
αγωγό. Κατά συνέπεια, η ισχύς του μοντέλου μπορεί και επεκτείνεται στην περίπτωση έντονων 
συρρικνούμενων τμημάτων εύκαμπτων αγωγών που συμβαίνουν γύρω από χρονικά μεταβαλλόμενες 
στενώσεις και απαντώνται κατά τη μελέτη των αντλητικών φαινομένων σε εύκαμπτους αγωγούς. 
Δηλαδή, θεωρώντας παλλόμενη ροή σε συρρικνούμενο ευθύγραμμο αγωγό, η εφαπτομενική 
διατμητική τάση του ρευστού στο τοίχωμα μοντελοποιείται με δύο επιπλέον όρους, πέραν αυτών που 
ισχύουν μέχρι τώρα από τη θεωρία Womersley. Ο ένας όρος που προκύπτει είναι γραμμικός και 
εκφράζει την επίδραση των αδρανειακών φαινομένων λόγω της συρρίκνωσης, ενώ ο άλλος είναι μη 
γραμμικός, έχοντας έντονη επίδραση και εκφράζει την πτώση πίεσης που προκαλείται στη ροή λόγω 
τύρβης και αποκόλλησης γύρω από τη συρρίκνωση. 

H πτώση πίεσης, λόγω συρρίκνωσης του εύκαμπτου αγωγού, έχει πολύ δραστική επίδραση 
στην παροχή σε κάθε συχνότητα διέγερσης. Όπως φαίνεται στο σχήμα 4-9, χάνεται ο χαοτικός 
χαρακτήρας της χρονικής συνάρτησης παροχής για κάποιες συχνότητες και η λύση γίνεται περιοδική 
σε όλο το διάστημα συχνοτήτων. Επιπλέον, εξομαλύνονται οι απότομες μεταβολές της μέσης χρονικά 
παροχής, που παρουσιάζονται μέχρι τώρα από αντίστοιχα μοντέλα, [Ottesen, 2003], για πολύ μικρές 
μεταβολές της συχνότητας και γίνονται πιο ομαλές σε διακριτά μεγάλα σχετικά διαστήματα 
συχνοτήτων, διαμορφώνοντας ρεαλιστική τάση όπως αυτή των πειραμάτων. 
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• Δεν εισάγονται ψευδείς ταλαντώσεις αριθμητικού θορύβου, λόγω της παραπάνω 

βελτίωσης και συνεπώς δεν εφαρμόζεται μεταβλητή τεχνητή απόσβεση που αλλοιώνει τη 
λύση. 

 
Η παραπάνω καλύτερη προσέγγιση της διατμητικής τάσης εκτός του ότι βελτιώνει τη φυσική 

του προβλήματος, ώστε το μοντέλο να γίνεται πιο ρεαλιστικό, βελτιώνει ταυτόχρονα και την 
αριθμητική επίλυση χωρίς να εισάγονται ψευδείς ταλαντώσεις αριθμητικού θορύβου. Γίνεται 
ουσιαστικά μία μορφή απόσβεσης, η οποία όμως δεν είναι τεχνητή αλλά προκύπτει από την καλύτερη 
προσομοίωση της φυσικής του προβλήματος. Είναι χαρακτηριστικά τα αποτελέσματα στα σχήματα 4-
10 και 4-11, όπου συγκρίνονται δύο όμοιες περιπτώσεις με και χωρίς εφαρμογή των όρων λόγω 
τύρβης και αποκόλλησης της ροής, εξαιτίας της μεταβαλλόμενης χρονικά στένωσης. Με αυτό τον 
τρόπο δε χρειάζεται σε καμία περίπτωση η εφαρμογή της μεθόδου μεταβλητής τεχνητής απόσβεσης 
(Variable Artificial Damping) που όπως αναφέρθηκε, κατά μία έννοια, αλλοιώνει τη λύση. 
 
• Τρόπος κατάστρωσης και επίλυσης θεωρητικού μοντέλου. 
 
 Η πρωτότυπη συνεισφορά της παρούσας μελέτης είναι, σε θεωρητικό επίπεδο, ο τρόπος με 
τον οποίο καταστρώνεται και επιλύεται το μοντέλο. Για την επιλογή του τρόπου αυτού σημειώνεται 
ότι έχουν επιλεγεί προς επίλυση οι άγνωστες συναρτήσεις της εγκάρσιας διατομής του κλειστού 
βρόχου των αγωγών, της ταχύτητας του ρευστού και της πίεσης, με περιοδικές οριακές συνθήκες στα 
σημεία ένωσης του πλέγματος για x=0 και x=L, λόγω του κλειστού βρόχου. Επιπλέον, ο τρόπος της 
διέγερσης δίνεται έμμεσα μέσω της καταστατικής εξίσωσης πίεσης διατομής με εφαρμογή μίας 
εξωτερικής πίεσης στο κλειστό κύκλωμα, η οποία στο επιθυμητό σημείο του εύκαμπτου αγωγού είναι 
χρονικά και χωρικά μεταβαλλόμενη. Αποτέλεσμα αυτών είναι να μην καθορίζεται άμεσα καμία τιμή 
των άγνωστων μεταβλητών από τις οριακές συνθήκες, αλλά να διαμορφώνονται σε όλο το πεδίο του 
χώρου και του χρόνου μέσω των ίδιων των εξισώσεων επίλυσης. 

Από αριθμητικής άποψης πρέπει να τονισθεί ότι για πρώτη φορά χρησιμοποιείται μία 
αριθμητική μεθοδολογία ανώτερης τάξης (4ης) δανεισμένη από την αεροακουστική για την επίλυση 
προβλημάτων τέτοιου τύπου βιορευστομηχανικής, δηλαδή μη μόνιμης ροής σε αγωγούς με εύκαμπτα 
τοιχώματα. Η χρήση της μεθόδου είναι ωφέλιμη καθότι αποκαλύπτει ποια από τις δύο μεθόδους 
κατώτερης τάξης (2ης), Lax Wendroff και MacCormack αντίστοιχα, είναι πιο κατάλληλη για την 
επίλυση προβλημάτων τέτοιας μορφής. Επειδή, όμως, η συγκεκριμένη γεωμετρία του μοντέλου έχει 
τις συγκεκριμένες ήπιες ασυνέχειες, οι εισαγόμενοι όροι της κλίσης πίεσης λόγω συρρίκνωσης του 
εύκαμπτου αγωγού μπορούν και εξαλείφουν τις ψευδείς ταλαντώσεις θορύβου από τη λύση. Στην 
περίπτωση που οι ασυνέχειες γίνουν εντονότερες, για παράδειγμα με διαφορετικές διαμέτρους μεταξύ 
εύκαμπτου και άκαμπτου αγωγού, στα σημεία ένωσης οι μεταβολές ενδεχομένως να είναι τόσο 
απότομες ώστε να γεννούν ανεπιθύμητα κύματα μικρού μήκους, τα οποία να μην εκμηδενίζονται με 
την ύπαρξη και μόνο του πρόσθετου όρου βελτίωσης της διατμητικής τάσης στο τοίχωμα. Σε αυτή τη 
περίπτωση είναι αναγκαία η επιβολή απόσβεσης, η οποία μπορεί να γίνει μόνο μέσω της 
συγκεκριμένης DRP αριθμητικής μεθοδολογίας 4ης τάξης ακρίβειας, τόσο στο χώρο όσο και στο 
χρόνο. 
 
• Ικανοποιητική απόκριση των αποτελεσμάτων του θεωρητικού μοντέλου με αντίστοιχα 

του πειράματος, σε σύγκριση με ότι έχει παρουσιαστεί έως τώρα στη βιβλιογραφία. 
 

Το προτεινόμενο μοντέλο είναι ικανό να αντιμετωπίζει υψηλά πλάτη διέγερσης λόγω της 
συγκεκριμένης καλύτερης προσομοίωσης της διατμητικής τάσης. Τα υψηλά πλάτη διέγερσης είναι 
απαραίτητα, διότι σε αυτά τα πλάτη το φαινόμενο της άντλησης χωρίς βαλβίδες είναι έντονο. Εάν η 
προσομοίωση λάβει χώρα για μεγάλα πλάτη διέγερσης με τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα, οι λύσεις είναι 
μη περιοδικές με χαρακτηριστικά ιδιομορφιών που δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα, με 
βάση το πείραμα. Συνεπώς, το μοντέλο που αναπτύσσεται εδώ επιτυγχάνει λύσεις με διεγέρσεις 
μεγάλου πλάτους για ευρύ φάσμα συχνοτήτων. 

Το συγκεκριμένο μονοδιάστατο μοντέλο ουσιαστικά αποτελεί επίλυση των εξισώσεων 
Navier-Stokes, κατόπιν όμως απλοποιήσεων και περιοριστικών υποθέσεων που επιδρούν έντονα στην 
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, ο περιορισμός στη μία διάσταση δεν υστερεί και τόσο σε 
σχέση με τα διδιάστατα ή και τριδιάστατα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί, όταν πρόκειται να 
περιγραφεί η αντλητική ικανότητα μέσω υπολογισμού της μέσης χρονικά παροχής. Όταν ο λόγος της 
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εγκάρσιας διάστασης του εκάστοτε αγωγού (ακτίνα ή διάμετρος) προς το συνολικό μήκος του είναι 
κάτω του 10%, τότε η ανάπτυξη ενός μοντέλου εύκαμπτου αγωγού σε δύο και τρεις διαστάσεις δεν 
προσφέρει σημαντικά στην επίτευξη πιο ρεαλιστικής λύσης. Από τα μοντέλα που έχουν υπάρξει ως 
σήμερα, τόσο το τριδιάστατο όσο και τα διδιάστατα, κανένα δεν είναι ρεαλιστικό και δεν προσεγγίζει 
ικανοποιητικά τα πειραματικά δεδομένα. Μάλιστα τα διδιάστατα και τριδιάστατα, εκτός του 
περισσότερου χρόνου που απαιτούν, στα σημεία έντονης παραμόρφωσης του πλέγματος 
παρουσιάζουν συνήθως ιδιομορφίες στη λύση. Συνεπώς, η μεγάλη παραμόρφωση του πλέγματος είναι 
επισφαλής στο τμήμα διέγερσης του εύκαμπτου αγωγού, που απαιτεί η άντληση χωρίς βαλβίδες για να 
γίνει αποδοτική. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο μονοδιάστατο μοντέλο, το πλάτος διέγερσης μπορεί και 
ρυθμίζεται μέχρι την πολύ υψηλή τιμή του 98.5%, γεγονός που δε μπορεί να συμβεί στα μέχρι σήμερα 
αναπτυχθέντα μοντέλα δύο και τριών διαστάσεων, λόγω δυσκολίας παραμόρφωσης του πλέγματος. 
Επιπρόσθετα, ούτε στα μέχρι τώρα μονοδιάστατα μοντέλα μπορεί να συμβεί, λόγω της έντονης 
ασυνέχειας που δημιουργείται με την αύξηση του πλάτους, εισάγοντας θόρυβο στη λύση. Στο 
συγκεκριμένο μονοδιάστατο μοντέλο όμως, αυτός ο θόρυβος αντιμετωπίζεται με την εισαγωγή του 
βελτιωμένου όρου στη μοντελοποίηση της διατμητικής τάσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί. 

Παρόλο που γίνεται υποεκτίμηση των πειραματικών αποτελεσμάτων, με αμιγώς 
ρευστομηχανικό μοντέλο έχει επιτευχθεί προσομοίωση, η οποία είναι μεν ποιοτική, αλλά και εν μέρει 
ποσοτική. Δηλαδή, επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της μέσης χρονικά παροχής γύρω από τη 
συχνότητα του συντονισμού, ενώ η συναρτήσει της συχνότητας μεταβολή της παρουσιάζει 
συστηματικότητα. Η συστηματικότητα αυτή είναι σχετικά ρεαλιστική, με διακριτές περιοχές 
κατεύθυνσης της ροής για μεγάλα διαστήματα μεταβολής των συχνοτήτων και χωρίς χαοτικές 
εναλλαγές της κατεύθυνσης σε κάθε μικρή μεταβολή της συχνότητας, όπως συμβαίνει ως τώρα σε 
αντίστοιχα μοντέλα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, [Ottesen, 2003].  

Αυτό γίνεται δυνατό με την εισαγωγή του όρου μοντελοποίησης των φαινομένων τύρβης και 
αποκόλλησης της ροής που λαμβάνουν χώρα στη θέση διέγερσης, στην οποία συρρικνώνεται έντονα ο 
εύκαμπτος αγωγός (παράγραφος 2.5.2). Σε σχέση με τα έως τώρα υπάρχοντα μοντέλα, η επιπλέον 
παρουσία αυτού του όρου στο παρόν μοντέλο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για πιο ρεαλιστική 
περιγραφή του φαινομένου. Κατά αυτόν τον τρόπο περιγράφεται για πρώτη φορά με μαθηματικά η 
έννοια της χρονικά μεταβαλλόμενης τοπικής απώλειας ως ιδιότητα της ίδιας της διέγερσης του 
εύκαμπτου αγωγού, η οποία παίζει κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη ασυμμετριών στη ροή του ρευστού, 
όπως ποιοτικά έχει σημειωθεί στη βιβλιογραφία ως τώρα, [Kenner et al, 2000] και [Kenner, 2004]. 
 
• Εισαγωγή κριτηρίου για αυξημένη αντλητική ικανότητα του συστήματος. 
 

Όπως σημειώνεται και από την πρόσφατη βιβλιογραφία, η παρούσα μελέτη εισάγει, για 
πρώτη φορά, ως κριτήριο αντλητικής ικανότητας του κλειστού βρόχου των αγωγών τη μελέτη της 
συμπεριφοράς των χρονοσειρών της πίεσης στα άκρα του άκαμπτου αγωγού. Οι πιέσεις στα σημεία 
ένωσης των δύο αγωγών δεν πρέπει να βρίσκονται σε φάση και πρέπει να έχουν σχετικά μεγάλη 
διαφορά πλάτους, ώστε να επιτευχθεί σημαντική αύξηση της αντλητικής ικανότητας του συστήματος. 
 
• Προσομοίωση εμβρυϊκής κυκλοφορίας σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. 
 

Προσομοιώνεται η κυκλοφορία του εμβρύου με ρεαλιστικά δεδομένα από τη φυσιολογία και 
δοκιμάζεται το μοντέλο στην περίπτωση που οι δύο αγωγοί έχουν διαφορετικές διαμέτρους, ίδιο όμως 
υλικό τοιχώματος. Τα αποτελέσματα φανερώνουν επιλογή στην κατεύθυνση της παλμικής ροής του 
αίματος, όπως προβλέπεται στην εμβρυολογία, παρότι οι καρδιακές βαλβίδες απουσιάζουν. 
 
 
6.2.2 Άντληση με βαλβίδες σε εύκαμπτο αγωγό 
 
• Καινοτομικός μηχανισμός πρότυπης αντλίας.  
 

Ο μηχανισμός της πρότυπης αντλίας για την πειραματική μελέτη άντλησης με βαλβίδες είναι 
καινοτομικός, ιδιαίτερα ο σχεδιασμός των έκκεντρων για επίτευξη σταθερού ρυθμού έγχυσης.  
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• Δοκιμή αντλίας σε υψηλές συχνότητες. 
 

Για πρώτη φορά δοκιμάζεται μία γραμμική περισταλτική αντλία σε τόσο υψηλές συχνότητες. 
Στο πεδίο των ιατρικών εφαρμογών, οι γραμμικές περισταλτικές αντλίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες έγχυσης βιολογικών ρευστών. Μέχρι σήμερα λειτουργούν σε 
χαμηλές συχνότητες για ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων, ενώ σε υψηλότερες μπορούν να 
επεκταθούν σε εφαρμογές, όπως για παρεντερική διατροφή, άντληση βιολογικών ρευστών σε μονάδες 
χειρουργείων, άντληση οξειδωτικών ρευστών, άντληση ρητινών, τσιμεντολάσπης κλπ. 
 
 
6.3 Σύγχρονη βιβλιογραφία στο αντικείμενο με αναφορά στην παρούσα εργασία 
 
 Αρκετά από τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής δημοσιεύτηκαν σε έγκριτα διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, όπως αναδεικνύεται και από τη βιβλιογραφία στο τέλος. Η 
επιστημονική χρησιμότητα των αποτελεσμάτων αυτών αναδεικνύεται από το γεγονός ότι έως τώρα 
έχουν ακολουθήσει συνολικά 11 ετεροαναφορές επί των δημοσιευμάτων της παρούσας μελέτης. 
 Αρχικά δημοσιεύτηκε εργασία που συγκρίνει μοντέλα ρεολογίας του αίματος για την 
προσομοίωση φυσιολογικών ροών, [Neofytou, 2004] και αναφέρει τα αριθμητικά αποτελέσματα 
κάποιων πρωταρχικών προσομοιώσεων που έχουν γίνει για το αρχικό πείραμα άντλησης χωρίς 
βαλβίδες, με τον παλαιότερο παλινδρομικό μηχανισμό συμπίεσης του εύκαμπτου αγωγού, 
[Manopoulos et al, 2001]. 

Στη συνέχεια, έχει αναπτυχθεί μαθηματικό μοντέλο συγκεντρωμένων παραμέτρων άντλησης 
χωρίς βαλβίδες, [Jung, 2007], το οποίο προσομοιάζει αριθμητικά τη ροή στον κλειστό βρόχο δύο 
αγωγών διαφορετικής ενδοτικότητας και μήκους, τονίζοντας τη συνεισφορά της παραμέτρου του 
πλάτους διέγερσης Ab εκτός της παραμέτρου της συχνότητας f από τα αποτελέσματα της παρούσας 
διατριβής. Επιπλέον, πιστοποιούνται τα αποτελέσματα του μοντέλου της παρούσας διατριβής με 
παρόμοια εξαγωγή αντίστοιχων αποτελεσμάτων μέσω του συγκεκριμένου μοντέλου συγκεντρωμένων 
παραμέτρων. Αυτό το θεωρητικό μοντέλο καταφέρνει να αναδείξει μόνο βασικά χαρακτηριστικά της 
άντλησης χωρίς βαλβίδες, ενώ συμπερασματικά τονίζεται, για ακόμη μία φορά, η σημασία τής μη 
γραμμικής συμπεριφοράς στην ανάπτυξη μη μηδενικής μέσης χρονικά παροχής. 
 Ένα επιπλέον θεωρητικό μοντέλο παρουσιάζεται με έναν ευθύγραμμο εύκαμπτο αγωγό, του 
οποίου η δομή εμπνέεται από τη δομή του αρχέγονου καρδιακού σωλήνα του εμβρύου, [Loumes, 
2007]. Ως γνωστόν, η πρωταρχική καρδιά του εμβρύου με τη μορφή εύκαμπτου αγωγού απαρτίζεται 
εκτός από το τοίχωμα του αγγείου και από μία επιπλέον εσωτερική επίστρωση με μαλακό υλικό από 
γέλη (gel), [Taber et al, 2007]. Το μοντέλο ισχυρίζεται ότι η επιπλέον επίστρωση με τη γέλη ενισχύει 
την απόδοση στη μέση χρονικά παροχή και κατά αυτό τον τρόπο δεν απαιτούνται μεγάλα πλάτη 
διέγερσης για την αύξηση της αντλητικής ικανότητας.. Η επίλυση του μοντέλου γίνεται αριθμητικά σε 
δύο διαστάσεις με εμπορικό πακέτο και προτείνεται η αρχή της συγκεκριμένης άντλησης να 
εφαρμοστεί σε τεχνολογικές εφαρμογές, [Loumes et al, 2008]. Διαπιστώνεται η συμβολή της 
παρούσας διατριβής, όσον αφορά την εξαγωγή αναλυτικής έκφρασης στη συνιστώσα της διατμητικής 
τάσης, λόγω συρρίκνωσης του εύκαμπτου αγωγού. Τονίζεται η σημαντικότητα του υπολογιστικού 
μοντέλου και η σημαντική επίδραση του πλάτους διέγερσης για την αύξηση της μη μηδενικής μέσης 
χρονικά παροχής. Τέλος, σημειώνεται η ερμηνεία του φαινομένου, όπως έχει γίνει από τη παρούσα 
διατριβή, ως αποτέλεσμα του συντονισμού τόσο στην ιδιοσυχνότητα όσο και σε υποαρμονικές 
συχνότητες. 
 H πρώτη απόπειρα μοντελοποίησης σε τρεις διαστάσεις του φαινομένου της άντλησης χωρίς 
βαλβίδες γίνεται με τη Μέθοδο Απορρόφησης Συνόρου (Immersed Boundary Method), [Jung et al, 
2008]. Επιλύονται οι εξισώσεις Euler σε τρεις διαστάσεις για ιξώδη ροή ασυμπίεστου ρευστού σε 
κλειστό κύκλωμα εύκαμπτου και άκαμπτου σωλήνα, εφαρμόζοντας την παραπάνω αριθμητική 
μεθοδολογία, η οποία είναι όμως πρώτης τάξης ακριβείας, με οριακές συνθήκες περιοδικά 
μεταβαλλόμενες. Από τους αριθμητικούς υπολογισμούς προκύπτει ότι υπάρχει μη μηδενική μέση 
χρονικά παροχή, κρίσιμος παράγοντας για το μέγεθος και την κατεύθυνσή της οποίας είναι η 
συχνότητα της διέγερσης, ενώ εξετάζεται και η παράμετρος του πλάτους της διέγερσης. Στην ίδια 
εργασία παρουσιάζεται και ένας ανοιχτός εύκαμπτος αγωγός, ο οποίος διεγείρεται ασύμμετρα εντός 
δεξαμενής με ρευστό και μοντελοποιείται σε δύο διαστάσεις με την ίδια Μέθοδο Απορρόφησης 
Συνόρου. Με αυτό το δεύτερο μοντέλο γίνεται προσπάθεια ερμηνείας της άντλησης χωρίς βαλβίδες με 
τα διάφορα ισοζύγια ενέργειας που καταναλώνονται σε μία περίοδο διέγερσης, όπως εκφράζονται με 

 281



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 
το μέγεθος της ισχύος, μέσω των διαγραμμάτων μεταβολής της πίεσης με την παροχή. Με κανένα από 
αυτά τα μοντέλα δε γίνεται απόπειρα προσομοίωσης κάποιων πειραματικών μετρήσεων για να 
εξεταστεί η αξιοπιστία της πρόλεξης του ροϊκού φαινομένου. Στην εργασία αυτή τονίζεται η εισαγωγή 
νέων μηχανισμών από την παρούσα διατριβή για την αντιμετώπιση του φαινομένου της άντλησης 
χωρίς βαλβίδες. 
 Η ίδια αριθμητική Μέθοδος Απορρόφησης Συνόρου (Immersed Boundary Method) 
εφαρμόζεται, σε μία άλλη εργασία [Lee & Jung, 2008], για μοντέλο ανοιχτού συστήματος εύκαμπτου 
αγωγού που τα άκρα του συνδέονται με δύο δοχεία, όπως γίνεται στο πείραμα Bredow. Παρότι το 
μοντέλο αυτό παρουσιάζει κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά της άντλησης χωρίς βαλβίδες, ωστόσο, 
και σε αυτή τη περίπτωση, δεν γίνεται κάποια απόπειρα σύγκρισης με τα πειραματικά αποτελέσματα 
του Bredow. Στη συγκεκριμένη εργασία τονίζεται η συνεισφορά της παρούσας διατριβής εξαιτίας της 
εισαγωγής των υδραυλικών απωλειών που υφίστανται στο σημείο διέγερσης του εύκαμπτου αγωγού. 
Αναφέρεται επίσης η παρουσίαση της έντασης του φαινομένου γύρω από την ιδιοσυχνότητα του 
συστήματος, καθώς και η μελέτη που έχει γίνει από τη παρούσα διατριβή για την απόδοση της μέσης 
χρονικά παροχής με μεταβολή των διαφόρων παραμέτρων, όπως του πλάτους διέγερσης, του μήκους 
διέγερσης και του μήκους του εύκαμπτου αγωγού. Τέλος, επισημαίνεται η συνεισφορά της διατριβής 
στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, με βάση τη διαφορά φάσης μεταξύ των χρονικών μεταβολών των 
πιέσεων στα άκρα του εύκαμπτου αγωγού. 
 Μία αξιοσημείωτη εργασία (δημοσιευμένη στο JFM) προσπαθεί να προσομοιάσει τη 
συμπεριφορά του εύκαμπτου αγωγού στο πείραμα Hickerson, μέσω ενός αξονοσυμμετρικού μοντέλου 
δύο διαστάσεων, το οποίο επιλύεται αριθμητικά με εμπορικό πακέτο πεπερασμένων στοιχείων, 
[Avrahami & Gharib, 2008]. Παρόλο που λαμβάνεται υπόψη η αδράνεια, η απόσβεση και η 
ενδοτικότητα του υλικού του εύκαμπτου αγωγού μέσω ενός γραμμικού νόμου, επιλύοντας τις 
εξισώσεις που προκύπτουν, παράλληλα με τις εξισώσεις ορμής και συνέχειας του ρευστού, το 
μοντέλο υπερεκτιμά κατά πολύ το πείραμα, όπως φαίνεται στο σχήμα 6-1. 
 

 
 
Σχήμα 6-1. Σύγκριση μεταξύ πειραματικών αποτελεσμάτων από το πείραμα Hickerson και θεωρητικής 
προσομοίωσης (μοντέλο Avrahami), της μέσης χρονικά παροχής συναρτήσει της συχνότητας διέγερσης για 
πλάτος διέγερσης 91%, [Avrahami & Gharib, 2008]. 
 

Ιδιαίτερα, γίνονται κάποιες επιλεκτικές προσομοιώσεις της αδιάστατης μέσης χρονικά 
παροχής για κάποιες παραμέτρους, όπως το πλάτος διέγερσης, η θέση διέγερσης και η διάρκεια 
συμπίεσης-αποσυμπίεσης σε μία περίοδο, όπου το μοντέλο δείχνει ικανοποιητική προσέγγιση με τα 
πειραματικά αποτελέσματα του πειράματος Hickerson. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση γίνεται μόνο για 
χαμηλό σχετικά πλάτος διέγερσης (36%) και πολύ χαμηλή συχνότητα διέγερσης (4 Hz), τη στιγμή που 
η ιδιοσυχνότητα του συστήματος είναι 12.23 Hz και μία υποαρμονική συχνότητα συντονισμού 
απαντάται στη συχνότητα των 6.16 Hz. Επομένως, η προσέγγιση του μοντέλου για μεγάλα πλάτη 
διέγερσης και γύρω από τις συχνότητες συντονισμού, στις οποίες το φαινόμενο της άντλησης χωρίς 
βαλβίδες γίνεται αποδοτικό και έντονο, δεν είναι ικανοποιητική. 
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 Στη συγκεκριμένη εργασία, αναφέρεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του μοντέλου της 
παρούσας διατριβής, λόγω της τετάρτης τάξης ακριβείας της υπολογιστικής μεθόδου, καθώς και η 
συνεισφορά του μονοδιάστατου μοντέλου ως βελτιωμένου, κυρίως λόγω της εισαγωγής των 
υδραυλικών απωλειών από τη χρονικά μεταβαλλόμενη στένωση που υφίσταται στο σημείο διέγερσης 
του εύκαμπτου αγωγού. Επιπλέον, αναφέρεται ότι, χάριν της συγκεκριμένης θεώρησης της χρονικά 
μεταβαλλόμενης στένωσης στη διέγερση, επιτυγχάνεται σύγκλιση του αριθμητικού κώδικα ακόμη και 
σε πολύ υψηλά πλάτη διέγερσης μέχρι 98.5%, ενώ σημειώνεται και εδώ η ερμηνεία του φαινομένου, 
όπως έχει γίνει από τη παρούσα διατριβή, ως αποτέλεσμα του συντονισμού στην ιδιοσυχνότητα. 
Ακόμη, τονίζεται η παραμετρική μελέτη που έχει γίνει για τη μεταβολή του πλάτους διέγερσης, του 
μήκους διέγερσης και του μήκους του εύκαμπτου αγωγού, ενώ επισημαίνεται η συνεισφορά της 
παρουσίασης των αποτελεσμάτων, τόσο της κυματικής μεταβολής των μεγεθών της πίεσης και της 
παροχής κατά μήκος του εύκαμπτου αγωγού όσο και της διαφοράς φάσης μεταξύ των χρονικών 
μεταβολών των πιέσεων στα άκρα του. 
 Σε πειραματικό επίπεδο, έχει γίνει μία μελέτη κλειστού βρόχου αγωγών που απαρτίζεται από 
ένα τμήμα εύκαμπτου και ένα μεγαλύτερο τμήμα άκαμπτου αγωγού, [Bringley et al, 2008]. Πρόκειται 
για παρόμοιο πείραμα με αυτό του Bovard, στο οποίο ποσοτικοποιείται το μέγεθος της μέσης χρονικά 
παροχής για δύο μόνο παραμέτρους του συστήματος, τη συχνότητα και τη θέση εφαρμογής της 
διέγερσης. Οι δοκιμές γίνονται μόνο για χαμηλές συχνότητες, με αποτέλεσμα η μεταβολή της μέσης 
χρονικά παροχής να είναι μόνο αύξουσα συνάρτηση με τη συχνότητα, χωρίς να εμφανίζονται 
ακρότατα λόγω συντονισμού. Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρει το μονοδιάστατο μοντέλο της 
παρούσας διατριβής και αναπτύσσει μοντέλο συγκεντρωμένων παραμέτρων, με το οποίο γίνεται 
προσπάθεια προσομοίωσης των πειραματικών αποτελεσμάτων, επιτυγχάνοντας όμως ποιοτική μόνο 
προσέγγιση του πειράματος σε διάστημα χαμηλών συχνοτήτων. 
 Η μελέτη της περίπτωσης του εμβρύου στην παρούσα διατριβή αναφέρεται σε μία εργασία 
ιατρικού περιεχομένου, η οποία μελετά τις επιδράσεις της διατμητικής τάσης στη στοιβάδα του 
ενδοθηλίου, που βρίσκεται στην εσωτερική επιφάνεια του αρχέγονου καρδιακού σωλήνα και των 
αγγείων του κυκλοφορικού συστήματος του εμβρύου, [Hierck et al, 2008]. Επίσης, αναφορά του 
μοντέλου της παρούσας διατριβής γίνεται από άλλη μία πειραματική εργασία, η οποία περιγράφει το 
φαινόμενο της άντλησης χωρίς βαλβίδες, μέσω ροής από κατάλληλα τοποθετημένα ακροφύσια 
προοδευτικής μεταβολής της διατομής σε χώρους, όπου αναπτύσσονται στατικά κύματα σε αέριο 
μέσο, [Nabavi et al, 2008]. Παρόμοια αναφορά γίνεται και από πρόσφατη εργασία που ασχολείται με 
το φαινόμενο της άντλησης χωρίς βαλβίδες σε κλειστό βρόχο αγωγών, όμοιο με αυτόν του μοντέλου 
Ottesen, μόνο που οι διαστάσεις του συστήματος θεωρούνται στη nano-κλίμακα, προσομοιάζοντας 
αρχές της μοριακής δυναμικής ενός ρευστού, [Hansen & Ottesen, 2009]. 
 Τέλος, η πιο πρόσφατη αναφορά του μοντέλου της παρούσας διατριβής γίνεται σε μελέτη 
ενός ανοικτού συστήματος εύκαμπτου αγωγού, που στα άκρα του συνδέονται δύο δεξαμενές, ακριβώς 
όπως στο πείραμα Bredow, [Timmermann & Ottesen, 2009]. Ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο 
μονοδιάστατο μοντέλο που αναπτύχθηκε στη διατριβή του Rath, χρησιμοποιώντας τις ίδιες εξισώσεις 
με τις ίδιες οριακές συνθήκες, με τη διαφορά ότι, αντί για την άγνωστη μεταβλητή της παλμικής 
ταχύτητας κύματος που χρησιμοποιεί ο Rath, εδώ χρησιμοποιούνται ισοδύναμα οι μεταβλητές της 
εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού και της πίεσης του ρευστού, οι οποίες συνδέονται μεταξύ 
τους με μία καταστατική εξίσωση. Για την επίλυση του μοντέλου χρησιμοποιείται η μέθοδος των 
χαρακτηριστικών, η οποία επιλύεται αριθμητικά με τη μέθοδο MacCormack, ακριβώς, δηλαδή, όπως 
συμβαίνει και με το μοντέλο Rath. Ουσιαστικά γίνεται μερική επαλήθευση της διατριβής του Rath με 
τα αποτελέσματα να είναι με ποιοτική σύγκριση ίδια, μόνο που σε αυτή την εργασία γίνεται εστίαση 
σε μερικά ακόμη ζητήματα, όπως η επίδραση της βαρύτητας στην ταλάντωση της ελεύθερης στάθμης 
των δοχείων. Αν και αναφέρεται ότι έχει διεξαχθεί πείραμα, δεν παρουσιάζονται αποτελέσματα της 
διαφοράς της στάθμης των δοχείων με τη συχνότητα, ώστε να συγκριθούν οι θεωρητικές τιμές του 
μοντέλου με το πείραμα. 
 
 
6.4 Προτάσεις μελλοντικής έρευνας 
 
• Ολοκλήρωση επί της διατομής του αγωγού των ιξωδών όρων της εξίσωσης Navier-

Stokes κατά την αξονική κατεύθυνση. 
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Υπάρχει το ενδεχόμενο, η υποεκτίμηση των αποτελεσμάτων του πειράματος από το μοντέλο 
να οφείλεται στη συγκεκριμένη προσομοίωση εισαγωγής των τοπικών απωλειών λόγω τύρβης και 
αποκόλλησης στο συρρικνούμενο τμήμα του εύκαμπτου αγωγού. Τα αποτελέσματα προσομοίωσης 
είναι πιθανόν να αποδοθούν πιο ρεαλιστικά, αν επιτευχθεί η ολοκλήρωση των ιξωδών όρων επί της 
διατομής της εξίσωσης Navier-Stokes κατά την αξονική διεύθυνση του αγωγού. Συνέπεια αυτού θα 
είναι ότι οι συγκεκριμένες μοντελοποιήσεις της διατμητικής τάσης δεν θα είναι απαραίτητες. 
 
• Εξέταση επιπλέον παραμέτρων ενδεχόμενης επιρροής. 
 

Υπάρχουν και άλλες παράμετροι που μπορούν να εξεταστούν και οι οποίες επηρεάζουν το 
φαινόμενο στο πείραμα της άντλησης χωρίς βαλβίδες του κλειστού βρόχου αγωγών. Για παράδειγμα, 
μπορεί να μελετηθεί η συμπεριφορά σε ακόμη μεγαλύτερα πλάτη διέγερσης του εύκαμπτου αγωγού 
μέχρι την πλήρη έμφραξη (deep occlusion). Επίσης, η επιλογή διαφόρων μηκών εύκαμπτου αγωγού 
μπορεί να δώσει επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες, όπως επίσης και η επιλογή διαφόρων μαλακών 
υλικών του τοιχώματος, όπως latex, soft rubber κ.ά. που έχουν διαφορετικές ιδιότητες και συνεπώς 
ενδοτική συμπεριφορά. Τέλος, σημαντική πρέπει να είναι η χρήση διαφόρων σφονδύλων στο 
μηχανισμό συμπίεσης, οι οποίοι να μπορούν να επιτυγχάνουν συμπιέσεις και αποσυμπιέσεις του 
εύκαμπτου αγωγού σε διαφορετικές διάρκειες μέσα σε μία περίοδο (χρονικά ασύμμετρη διέγερση). 
 
• Επέκταση μοντελοποίησης 
 

Η παρούσα διατριβή καλύπτει το κενό που υπήρχε στη διεθνή βιβλιογραφία σε ότι αφορά τις 
πειραματικές μελέτες της άντλησης χωρίς βαλβίδες και μάλιστα στην αρχική διάταξη που έχει 
επινοήσει ο Liebau. Όσο πολύπλοκο είναι το φαινόμενο και η ερμηνεία του, τόσο απλή είναι η 
συγκεκριμένη διάταξη. Η ανάλυση του φαινομένου μπορεί να γίνει σε βάθος μόνον όταν 
προσομοιωθεί πολύ καλά το συγκεκριμένο πείραμα, ώστε μεταβάλλοντας διάφορες παραμέτρους στο 
μοντέλο προσομοίωσης να αναδειχθούν οι κυρίαρχοι μηχανισμοί άντλησης και να δοθούν οι ορθές 
ερμηνείες. Συνεπώς, χρειάζεται η ανάπτυξη κατάλληλων μοντέλων που να διεισδύουν όχι μόνο στην 
περιγραφή του ρευστού αλλά και σε αυτήν του τοιχώματος του σωλήνα. Η αδρανειακή συμπεριφορά 
της μάζας του τοιχώματος, η οποία στις υψηλές συχνότητες συντονισμού, όπου είναι έντονο το 
φαινόμενο, παίζει καθοριστικό ρόλο, αποτελεί ίσως τον κυρίαρχο μηχανισμό, ο οποίος ως τώρα δεν 
έχει μοντελοποιηθεί. Εκτός αυτού, η θεώρηση μη γραμμικής σχέσης τάσης παραμόρφωσης για το 
υλικό του τοιχώματος του αγωγού μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη προσέγγιση της 
πραγματικότητας. Σε αυτά τα πλαίσια η επέκταση στις δύο, ή και στις τρεις, διαστάσεις επίλυσης των 
εξισώσεων Navier-Stokes είναι ωφέλιμη. 
 
• Επανασχεδιασμός έκκεντρων, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική παραμόρφωση της 

εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού. 
 
 Ο μηχανολογικός σχεδιασμός της δίχρονης γραμμικής περισταλτικής αντλίας χρειάζεται 
βελτιστοποίηση, ώστε να γίνει συσκευή με περισσότερη αξιοπιστία, ιδιαίτερα αν πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για έγχυση φαρμάκων στον ανθρώπινο οργανισμό. Πρέπει να γίνει επανασχεδιασμός 
των έκκεντρων των δάχτυλων εμβολισμού, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική παραμόρφωση της 
εγκάρσιας διατομής του εύκαμπτου αγωγού, καθώς επίσης και την απόκλιση λόγω έκκεντρης επαφής 
του δάχτυλου με τα έκκεντρα του εκκεντροφόρου άξονα. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί ακόμη 
πιο σταθερή έγχυση για χαμηλές συχνότητες διέγερσης, οι οποίες απαντώνται σε ιατρικές εφαρμογές 
έγχυσης φαρμάκων. 
 
• Μελέτη πολύ αργών ρυθμών έγχυσης 
 

Η χρήση βηματικού κινητήρα απόλυτα ελεγχόμενου με σύστημα ανάδρασης, ο οποίος θα 
καθορίζει με μεγάλη ακρίβεια τις περιστροφές της αντλίας ανεξαρτήτως φορτίου, είναι απαραίτητη 
για δοκιμές χαμηλών συχνοτήτων διέγερσης της πρότυπης αντλίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί 
κατά πολύ το σφάλμα χαμηλών στροφών που εμφανίζεται με τους κινητήρες που έχουν 
χρησιμοποιηθεί ως τώρα και συνεπώς θα εξαχθούν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. 
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• Βέλτιστος χρονισμός μηχανισμού συμπίεσης εκκεντροφόρου άξονα. 
 

Ο χρονισμός της βαλβίδας εξόδου μπορεί να βελτιωθεί, ώστε να εξαλειφθεί τελείως το 
φαινόμενο της οπισθορροής που προκαλεί. Μερικές προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση είναι να 
μη γίνεται απότομο άνοιγμα της βαλβίδας εξόδου, αλλά σε αργό ρυθμό, και επίσης, να μειωθούν οι 
νεκροί χρόνοι, στους οποίους οι βαλβίδες σφραγίζουν από κοινού τον εύκαμπτο αγωγό για την 
παντελή απουσία της οπισθορροής. Εξάλλου, οι νεκροί χρόνοι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν στις 
πολύ χαμηλές συχνότητες διέγερσης, διότι υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να λειτουργήσουν οι 
εμφράξεις των βαλβίδων και σε μικρότερα (μηδαμινά σχεδόν) γωνιακά διαστήματα περιστροφής. Με 
την τελευταία διαπίστωση γίνεται αντιληπτό ότι τα έκκεντρα της αντλίας χαμηλών στροφών δεν 
πρέπει να σχεδιάζονται με μεγάλους νεκρούς χρόνους, διότι διακόπτεται η ροή για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα και αλλοιώνεται ο σταθερός ρυθμός έγχυσης του ρευστού. Στις υψηλές στροφές ωστόσο, 
οι μεγάλοι νεκροί χρόνοι, κατά τους οποίους φράσσουν οι βαλβίδες, είναι απαραίτητοι για να 
αντιμετωπίζεται η οπισθορροή από τυχόντα αδρανειακά φαινόμενα ταλάντωσης του ρευστού. 
Επομένως, μία αντλία τέτοιου τύπου πρέπει να κατασκευάζεται, είτε μόνο για χαμηλές στροφές, είτε 
μόνο για υψηλές, έχοντας διαφορετικό σχεδιασμό έκκεντρων. 
 
• Δοκιμή γραμμικής περισταλτικής αντλίας με περισσότερα από 2 έμβολα συμπίεσης 

(κυματοειδής). 
 

Επειδή η δίχρονη αντλία παρουσιάζει μεγαλύτερη σταθερότητα και απόδοση στην έγχυση, 
μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων λειτουργίας και μικρότερα σφάλματα σε σχέση με αυτήν του ενός 
σταδίου, θα άξιζε να δοκιμασθεί μία αντλία με περισσότερα από δύο έμβολα συμπίεσης, πράγμα που 
ενδεχομένως θα αποκάλυπτε περισσότερα πλεονεκτήματα από τη δίχρονη αντλία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Α 
 
Α.1 Πολυωνυμικές προσεγγίσεις συναρτήσεων Kelvin. 
 
 Για αδιάστατους αριθμούς Womersley που κυμαίνονται στο διάστημα 0≤W≤8 ισχύουν οι 
προσεγγιστικές σχέσεις, [Olver, 1964]: 
 

ber(W)=1-64 (W/8)4+113.77777774 (W/8)8-32.36345652 (W/8)12+2.64191397 (W/8)16 
-0.08349609 (W/8)20+0.00122552 (W/8)24-0.00000901 (W/8)28+ε 

 
όπου το σφάλμα υπολογισμού είναι: |ε|<10-9, 
 

bei(W)=16 (W/8)2+113.77777774 (W/8)6+72.81777742 (W/8)10-10.56765779 (W/8)14 
+0.52185615 (W/8)18-0.01103667 (W/8)22+0.00011346 (W/8)26+ε 

 
όπου το σφάλμα υπολογισμού είναι: |ε|<6×10-9, 
 

ber′(W)=W [-4 (W/8)2+14.22222222 (W/8)6-6.06814810 (W/8)10+0.66047849 (W/8)14 
-0.02609253 (W/8)18+0.00045957 (W/8)22-0.00000394 (W/8)26]+ε 

 
όπου το σφάλμα υπολογισμού είναι: |ε|<2.1×10-8 και 
 

bei′(W)=W [½-10.66666666 (W/8)4+11.37777772 (W/8)8-2.31167514 (W/8)12 
+0.14677204 (W/8)16-0.00379386 (W/8)20+0.00004609 (W/8)24]+ε 

 
όπου το σφάλμα υπολογισμού είναι: |ε|<7×10-8. 
 
 
Α.2 Ασυμπτωτικές εκφράσεις αλγεβρικών αθροισμάτων των γινομένων των συναρτήσεων 
Kelvin. 
 

Για αδιάστατους αριθμούς Womersley που είναι W>8 ισχύουν οι προσεγγιστικές σχέσεις, [Olver, 
1964]: 
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Α.3 Στατιστική κατανομή Student 
 
Πίνακας A3. Τιμές της μεταβλητής t της κατανομής του Student συναρτήσει των βαθμών ελευθερίας (β.ε.) και του 
ολοκληρώματος της συνάρτησης κατανομής, [Σιμόπουλος, 1989]. 
 
 

β.ε.      
1 p

2
+  0.60 0.70 0.80 0.90 0.95 0.975 0.99 0.995 

1 0.325 0.727 1.367 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 
2 0.289 0.617 1.061 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 
3 0.277 0.584 0.978 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 
4 0.271 0.569 0.941 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 
5 0.267 0.559 0.920 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 
6 0.265 0.553 0.906 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 
7 0.263 0.549 0.896 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 
8 0.262 0.546 0.889 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 
9 0.261 0.543 0.883 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 

10 0.260 0.542 0.879 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 
11 0.260 0.540 0.876 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 
12 0.259 0.539 0.873 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 
13 0.259 0.538 0.870 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 
14 0.258 0.537 0.868 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 
15 0.258 0.536 0.866 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 
16 0.258 0.535 0.865 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 
17 0.257 0.534 0.863 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 
18 0.257 0.534 0.862 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 
19 0.257 0.533 0.861 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 
20 0.257 0.533 0.860 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 
21 0.257 0.532 0.859 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 
22 0.256 0.532 0.858 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 
23 0.256 0.532 0.858 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 
24 0.256 0.531 0.857 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 
25 0.256 0.531 0.856 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 
26 0.256 0.531 0.856 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 
27 0.256 0.531 0.855 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 
28 0.256 0.530 0.855 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 
29 0.256 0.530 0.854 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 
30 0.256 0.530 0.854 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 
40 0.255 0.529 0.851 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 
60 0.254 0.527 0.848 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 

120 0.254 0.526 0.845 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 
∞ 0.253 0.524 0.842 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-B 
 
 
B.1 Παραμόρφωση διατομής ελαστικού αγωγού και προσδιορισμός πλατών συμπίεσης 
 
 
B.1.1 Πλάτος συμπίεσης Ab=32% 
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Σχήμα Β-1. Διαδοχικά στιγμιότυπα των καμπυλών του ¼ της περιμέτρου της εγκάρσιας εσωτερικής διατομής της 
συμπίεσης (α), και αποσυμπίεσης (β) του εύκαμπτου αγωγού που αντιστοιχεί σε πλάτος συμπίεσης Αb=32%, το οποίο 
προκαλείται από εκκεντρότητα y0/2=3.3 mm. Η διακεκομμένη καμπύλη αντιστοιχεί σε κυκλική διατομή ακτίνας R0=6 
mm. Οι σχέσεις μετατροπής των μεταβλητών (x,y) με τις συντεταγμένες (xr,yr) του ¼ της περιμέτρου είναι xr=(x-2s)/2 
και yr=(y-2s)/2, όπου s είναι το πάχος του τοιχώματος του αγωγού. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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Σχήμα Β-2. (α) Αδιάστατη χρονική συνάρτηση κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας y/ymax μέχρι του 
σημείου που εφάπτεται με τον εύκαμπτο αγωγό. (β) Αδιάστατη χρονική συνάρτηση της εγκάρσιας διατομής 
A/Amax του εύκαμπτου αγωγού, που η κατακόρυφη μετατόπιση προκαλεί, και αδιάστατη συνάρτηση 
επιβαλλόμενης εξωτερικής πίεσης pe/p0, ικανής να προκαλεί το επιθυμητό πλάτος συμπίεσης Αb, με βάση τη 
γραμμική θεωρία ελαστικότητας που ισχύει για λεπτά ελαστικά τοιχώματα κυλινδρικών αγωγών, (όπου: p0= 
patm=101325Ν/m2). (γ) Συμπίεση-αποσυμπίεση εύκαμπτου αγωγού που δείχνει τη συσχέτιση της αδιάστατης 
κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας μέχρι του σημείου που εφάπτεται με τον εύκαμπτο αγωγό y/ymax σε 
συνάρτηση με την αδιάστατη εγκάρσια διατομή A/Αmax του εύκαμπτου αγωγού. (δ) Συμπίεση-αποσυμπίεση 
εύκαμπτου αγωγού που δείχνει τη συσχέτιση της αδιάστατης κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας y/y0 σε 
συνάρτηση με την αδιάστατη εγκάρσια διατομή A/Α0 του εύκαμπτου αγωγού. 
 

y0 (mm) ymax (mm) ymin (mm) 0y′  (mm) Αmax (mm2) Αmin (mm2) eA (mm2) 
6.60 (6.56) 12.63 7.44 5.19 106 77 ±3.2 

e (mm) by′  (%) yb (%) bA′  (%) Αb (%) bAe (%) et (xT) 
±0.14 41 47 28 32 ±2.8 ±0.029 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
B.1.2 Πλάτος συμπίεσης Ab=37% 
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Σχήμα Β-3. Διαδοχικά στιγμιότυπα των καμπυλών του ¼ της περιμέτρου της εγκάρσιας εσωτερικής διατομής της 
συμπίεσης (α), και αποσυμπίεσης (β) του εύκαμπτου αγωγού που αντιστοιχεί σε πλάτος συμπίεσης Αb=37%, το οποίο 
προκαλείται από εκκεντρότητα y0/2=3.6 mm. Η διακεκομμένη καμπύλη αντιστοιχεί σε κυκλική διατομή ακτίνας R0=6 
mm. Οι σχέσεις μετατροπής των μεταβλητών (x,y) με τις συντεταγμένες (xr,yr) του ¼ της περιμέτρου είναι xr=(x-2s)/2 
και yr=(y-2s)/2, όπου s είναι το πάχος του τοιχώματος του αγωγού. 
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Σχήμα Β-4. (α) Αδιάστατη χρονική συνάρτηση κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας y/ymax μέχρι του 
σημείου που εφάπτεται με τον εύκαμπτο αγωγό. (β) Αδιάστατη χρονική συνάρτηση της εγκάρσιας διατομής 
A/Amax του εύκαμπτου αγωγού, που η κατακόρυφη μετατόπιση προκαλεί, και αδιάστατη συνάρτηση 
επιβαλλόμενης εξωτερικής πίεσης pe/p0, ικανής να προκαλεί το επιθυμητό πλάτος συμπίεσης Αb, με βάση τη 
γραμμική θεωρία ελαστικότητας που ισχύει για λεπτά ελαστικά τοιχώματα κυλινδρικών αγωγών, (όπου: p0= 
patm=101325Ν/m2). (γ) Συμπίεση-αποσυμπίεση εύκαμπτου αγωγού που δείχνει τη συσχέτιση της αδιάστατης 
κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας μέχρι του σημείου που εφάπτεται με τον εύκαμπτο αγωγό y/ymax σε 
συνάρτηση με την αδιάστατη εγκάρσια διατομή A/Αmax του εύκαμπτου αγωγού. (δ) Συμπίεση-αποσυμπίεση 
εύκαμπτου αγωγού που δείχνει τη συσχέτιση της αδιάστατης κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας y/y0 σε 
συνάρτηση με την αδιάστατη εγκάρσια διατομή A/Α0 του εύκαμπτου αγωγού. 
 

y0 (mm) ymax (mm) ymin (mm) 0y′  (mm) Αmax (mm2) Αmin (mm2) eA (mm2) 
7.20 (7.14) 12.45 6.86 5.59 106 71 ±3.3 

e (mm) by′  (%) yb (%) bA′  (%) Αb (%) bAe (%) et (xT) 
±0.14 45 51 33 37 ±2.9 ±0.022 
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B.1.3 Πλάτος συμπίεσης Ab=48% 
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Σχήμα Β-5. Διαδοχικά στιγμιότυπα των καμπυλών του ¼ της περιμέτρου της εγκάρσιας εσωτερικής διατομής της 
συμπίεσης (α), και αποσυμπίεσης (β) του εύκαμπτου αγωγού που αντιστοιχεί σε πλάτος συμπίεσης Αb=48%, το οποίο 
προκαλείται από εκκεντρότητα y0/2=3.9 mm. Η διακεκομμένη καμπύλη αντιστοιχεί σε κυκλική διατομή ακτίνας R0=6 
mm. Οι σχέσεις μετατροπής των μεταβλητών (x,y) με τις συντεταγμένες (xr,yr) του ¼ της περιμέτρου είναι xr=(x-2s)/2 
και yr=(y-2s)/2, όπου s είναι το πάχος του τοιχώματος του αγωγού. 
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Σχήμα Β-6. (α) Αδιάστατη χρονική συνάρτηση κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας y/ymax μέχρι του 
σημείου που εφάπτεται με τον εύκαμπτο αγωγό. (β) Αδιάστατη χρονική συνάρτηση της εγκάρσιας διατομής 
A/Amax του εύκαμπτου αγωγού, που η κατακόρυφη μετατόπιση προκαλεί, και αδιάστατη συνάρτηση 
επιβαλλόμενης εξωτερικής πίεσης pe/p0, ικανής να προκαλεί το επιθυμητό πλάτος συμπίεσης Αb, με βάση τη 
γραμμική θεωρία ελαστικότητας που ισχύει για λεπτά ελαστικά τοιχώματα κυλινδρικών αγωγών, (όπου: p0= 
patm=101325Ν/m2). (γ) Συμπίεση-αποσυμπίεση εύκαμπτου αγωγού που δείχνει τη συσχέτιση της αδιάστατης 
κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας μέχρι του σημείου που εφάπτεται με τον εύκαμπτο αγωγό y/ymax σε 
συνάρτηση με την αδιάστατη εγκάρσια διατομή A/Αmax του εύκαμπτου αγωγού. (δ) Συμπίεση-αποσυμπίεση 
εύκαμπτου αγωγού που δείχνει τη συσχέτιση της αδιάστατης κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας y/y0 σε 
συνάρτηση με την αδιάστατη εγκάρσια διατομή A/Α0 του εύκαμπτου αγωγού. 
 

y0 (mm) ymax (mm) ymin (mm) 0y′  (mm) Αmax (mm2) Αmin (mm2) eA (mm2) 
7.80 (7.81) 12.56 6.19 6.37 105 59 ±3.3 

e (mm) by′  (%) yb (%) bA′  (%) Αb (%) bAe (%) et (xT) 
±0.14 51 56 44 48 ±3.0 ±0.025 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
B.1.4 Πλάτος συμπίεσης Ab=51% 
 

Στιγμιότυπα συμπίεσης Στιγμιότυπα αποσυμπίεσης 
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Σχήμα Β-7. Διαδοχικά στιγμιότυπα των καμπυλών του ¼ της περιμέτρου της εγκάρσιας εσωτερικής διατομής της 
συμπίεσης (α), και αποσυμπίεσης (β) του εύκαμπτου αγωγού που αντιστοιχεί σε πλάτος συμπίεσης Αb=51%, το οποίο 
προκαλείται από εκκεντρότητα y0/2=4.2 mm. Η διακεκομμένη καμπύλη αντιστοιχεί σε κυκλική διατομή ακτίνας R0=6 
mm. Οι σχέσεις μετατροπής των μεταβλητών (x,y) με τις συντεταγμένες (xr,yr) του ¼ της περιμέτρου είναι xr=(x-2s)/2 
και yr=(y-2s)/2, όπου s είναι το πάχος του τοιχώματος του αγωγού. 

 309



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
t/T

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

y/
y m

ax

y  =55%b'

 
(α) 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
A/A

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

y/
y

max

συμπίεση:
αποσυμπίεση:

m
ax

A  =48%b
'

θεωρητική
καμπύλη

y  =55%'
b

 
(γ) 

 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
t/T

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

A
/A

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
p 

/p
m

ax
e

0

A  =51%

A  =48%

b

b'  
(β) 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
A/A

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
y/

D

0

συμπίεση:
αποσυμπίεση:

0

A  =51%b

θεωρητική
καμπύλη

y  =59%b

  
(δ) 

 
Σχήμα Β-8. (α) Αδιάστατη χρονική συνάρτηση κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας y/ymax μέχρι του 
σημείου που εφάπτεται με τον εύκαμπτο αγωγό. (β) Αδιάστατη χρονική συνάρτηση της εγκάρσιας διατομής 
A/Amax του εύκαμπτου αγωγού, που η κατακόρυφη μετατόπιση προκαλεί, και αδιάστατη συνάρτηση 
επιβαλλόμενης εξωτερικής πίεσης pe/p0, ικανής να προκαλεί το επιθυμητό πλάτος συμπίεσης Αb, με βάση τη 
γραμμική θεωρία ελαστικότητας που ισχύει για λεπτά ελαστικά τοιχώματα κυλινδρικών αγωγών, (όπου: p0= 
patm=101325Ν/m2). (γ) Συμπίεση-αποσυμπίεση εύκαμπτου αγωγού που δείχνει τη συσχέτιση της αδιάστατης 
κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας μέχρι του σημείου που εφάπτεται με τον εύκαμπτο αγωγό y/ymax σε 
συνάρτηση με την αδιάστατη εγκάρσια διατομή A/Αmax του εύκαμπτου αγωγού. (δ) Συμπίεση-αποσυμπίεση 
εύκαμπτου αγωγού που δείχνει τη συσχέτιση της αδιάστατης κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας y/y0 σε 
συνάρτηση με την αδιάστατη εγκάρσια διατομή A/Α0 του εύκαμπτου αγωγού. 
 

y0 (mm) ymax (mm) ymin (mm) 0y′  (mm) Αmax (mm2) Αmin (mm2) eA (mm2) 
8.25 (8.31) 12.69 5.69 7.00 106 55 ±3.4 

e (mm) by′  (%) yb (%) bA′  (%) Αb (%) bAe (%) et (xT) 
±0.14 55 59 48 51 ±3.0 ±0.024 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
B.1.5 Πλάτος συμπίεσης Ab=60% 
 

Στιγμιότυπα συμπίεσης Στιγμιότυπα αποσυμπίεσης 
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Σχήμα Β-9. Διαδοχικά στιγμιότυπα των καμπυλών του ¼ της περιμέτρου της εγκάρσιας εσωτερικής διατομής της 
συμπίεσης (α), και αποσυμπίεσης (β) του εύκαμπτου αγωγού που αντιστοιχεί σε πλάτος συμπίεσης Αb=60%, το οποίο 
προκαλείται από εκκεντρότητα y0/2=4.5 mm. Η διακεκομμένη καμπύλη αντιστοιχεί σε κυκλική διατομή ακτίνας R0=6 
mm. Οι σχέσεις μετατροπής των μεταβλητών (x,y) με τις συντεταγμένες (xr,yr) του ¼ της περιμέτρου είναι xr=(x-2s)/2 
και yr=(y-2s)/2, όπου s είναι το πάχος του τοιχώματος του αγωγού. 
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Σχήμα Β-10. (α) Αδιάστατη χρονική συνάρτηση κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας y/ymax μέχρι του 
σημείου που εφάπτεται με τον εύκαμπτο αγωγό. (β) Αδιάστατη χρονική συνάρτηση της εγκάρσιας διατομής 
A/Amax του εύκαμπτου αγωγού, που η κατακόρυφη μετατόπιση προκαλεί, και αδιάστατη συνάρτηση 
επιβαλλόμενης εξωτερικής πίεσης pe/p0, ικανής να προκαλεί το επιθυμητό πλάτος συμπίεσης Αb, με βάση τη 
γραμμική θεωρία ελαστικότητας που ισχύει για λεπτά ελαστικά τοιχώματα κυλινδρικών αγωγών, (όπου: p0= 
patm=101325Ν/m2). (γ) Συμπίεση-αποσυμπίεση εύκαμπτου αγωγού που δείχνει τη συσχέτιση της αδιάστατης 
κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας μέχρι του σημείου που εφάπτεται με τον εύκαμπτο αγωγό y/ymax σε 
συνάρτηση με την αδιάστατη εγκάρσια διατομή A/Αmax του εύκαμπτου αγωγού. (δ) Συμπίεση-αποσυμπίεση 
εύκαμπτου αγωγού που δείχνει τη συσχέτιση της αδιάστατης κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας y/y0 σε 
συνάρτηση με την αδιάστατη εγκάρσια διατομή A/Α0 του εύκαμπτου αγωγού. 
 

y0 (mm) ymax (mm) ymin (mm) 0y′  (mm) Αmax (mm2) Αmin (mm2) eA (mm2) 
9.00 (9.00) 12.56 5.00 7.56 107 45 ±3.5 

e (mm) by′  (%) yb (%) bA′  (%) Αb (%) bAe (%) et (xT) 
±0.14 60 64 58 60 ±3.1 ±0.019 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
B.1.6 Πλάτος συμπίεσης Ab=66% 
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Σχήμα Β-11. Διαδοχικά στιγμιότυπα των καμπυλών του ¼ της περιμέτρου της εγκάρσιας εσωτερικής διατομής της 
συμπίεσης (α), και αποσυμπίεσης (β) του εύκαμπτου αγωγού που αντιστοιχεί σε πλάτος συμπίεσης Αb=66%, το οποίο 
προκαλείται από εκκεντρότητα y0/2=4.8 mm. Η διακεκομμένη καμπύλη αντιστοιχεί σε κυκλική διατομή ακτίνας R0=6 
mm. Οι σχέσεις μετατροπής των μεταβλητών (x,y) με τις συντεταγμένες (xr,yr) του ¼ της περιμέτρου είναι xr=(x-2s)/2 
και yr=(y-2s)/2, όπου s είναι το πάχος του τοιχώματος του αγωγού. 
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Σχήμα Β-12. (α) Αδιάστατη χρονική συνάρτηση κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας y/ymax μέχρι του 
σημείου που εφάπτεται με τον εύκαμπτο αγωγό. (β) Αδιάστατη χρονική συνάρτηση της εγκάρσιας διατομής 
A/Amax του εύκαμπτου αγωγού, που η κατακόρυφη μετατόπιση προκαλεί, και αδιάστατη συνάρτηση 
επιβαλλόμενης εξωτερικής πίεσης pe/p0, ικανής να προκαλεί το επιθυμητό πλάτος συμπίεσης Αb, με βάση τη 
γραμμική θεωρία ελαστικότητας που ισχύει για λεπτά ελαστικά τοιχώματα κυλινδρικών αγωγών, (όπου: p0= 
patm=101325Ν/m2). (γ) Συμπίεση-αποσυμπίεση εύκαμπτου αγωγού που δείχνει τη συσχέτιση της αδιάστατης 
κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας μέχρι του σημείου που εφάπτεται με τον εύκαμπτο αγωγό y/ymax σε 
συνάρτηση με την αδιάστατη εγκάρσια διατομή A/Αmax του εύκαμπτου αγωγού. (δ) Συμπίεση-αποσυμπίεση 
εύκαμπτου αγωγού που δείχνει τη συσχέτιση της αδιάστατης κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας y/y0 σε 
συνάρτηση με την αδιάστατη εγκάρσια διατομή A/Α0 του εύκαμπτου αγωγού. 
 

y0 (mm) ymax (mm) ymin (mm) 0y′  (mm) Αmax (mm2) Αmin (mm2) eA (mm2) 
9.45 (9.47) 12.70 4.53 8.17 107 39 ±3.5 

e (mm) by′  (%) yb (%) bA′  (%) Αb (%) bAe (%) et (xT) 
±0.14 64 68 64 66 ±3.1 ±0.016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
B.1.7 Πλάτος συμπίεσης Ab=82% 
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Σχήμα Β-13. Διαδοχικά στιγμιότυπα των καμπυλών του ¼ της περιμέτρου της εγκάρσιας εσωτερικής διατομής της 
συμπίεσης (α), και αποσυμπίεσης (β) του εύκαμπτου αγωγού που αντιστοιχεί σε πλάτος συμπίεσης Αb=82%, το οποίο 
προκαλείται από εκκεντρότητα y0/2=5.1 mm. Η διακεκομμένη καμπύλη αντιστοιχεί σε κυκλική διατομή ακτίνας R0=6 
mm. Οι σχέσεις μετατροπής των μεταβλητών (x,y) με τις συντεταγμένες (xr,yr) του ¼ της περιμέτρου είναι xr=(x-2s)/2 
και yr=(y-2s)/2, όπου s είναι το πάχος του τοιχώματος του αγωγού. 
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Σχήμα Β-14. (α) Αδιάστατη χρονική συνάρτηση κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας y/ymax μέχρι του 
σημείου που εφάπτεται με τον εύκαμπτο αγωγό. (β) Αδιάστατη χρονική συνάρτηση της εγκάρσιας διατομής 
A/Amax του εύκαμπτου αγωγού, που η κατακόρυφη μετατόπιση προκαλεί, και αδιάστατη συνάρτηση 
επιβαλλόμενης εξωτερικής πίεσης pe/p0, ικανής να προκαλεί το επιθυμητό πλάτος συμπίεσης Αb, με βάση τη 
γραμμική θεωρία ελαστικότητας που ισχύει για λεπτά ελαστικά τοιχώματα κυλινδρικών αγωγών, (όπου: p0= 
patm=101325Ν/m2). (γ) Συμπίεση-αποσυμπίεση εύκαμπτου αγωγού που δείχνει τη συσχέτιση της αδιάστατης 
κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας μέχρι του σημείου που εφάπτεται με τον εύκαμπτο αγωγό y/ymax σε 
συνάρτηση με την αδιάστατη εγκάρσια διατομή A/Αmax του εύκαμπτου αγωγού. (δ) Συμπίεση-αποσυμπίεση 
εύκαμπτου αγωγού που δείχνει τη συσχέτιση της αδιάστατης κατακόρυφης μετατόπισης της άνω πλάκας y/y0 σε 
συνάρτηση με την αδιάστατη εγκάρσια διατομή A/Α0 του εύκαμπτου αγωγού. 
 

y0 (mm) ymax (mm) ymin (mm) 0y′  (mm) Αmax (mm2) Αmin (mm2) eA (mm2) 
10.05 (10.07) 12.91 3.93 8.98 107 20 ±3.6 

e (mm) by′  (%) yb (%) bA′  (%) Αb (%) bAe (%) et (xT) 
±0.14 70 72 82 82 ±3.2 ±0.015 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Γ 
 
Γ.1 Μεταβολές μέσων μεγεθών διαφόρων περιπτώσεων του πειράματος κλειστού 
κυκλώματος αγωγών 
 

-4

-2

0

2

4

6

8

10

 &
   

  $

 ↑
   

↑
 Q

,  Q
b (

l/m
in

)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
f (Hz)

2

2
3
4
5
6
7
8
9

  ,
   

   
   

  M

  ↑
   

   
 ↑

( p
b) α

, (
 p b

) β
 (m

H
2O

)

XE=150 mm,           Lc=100 mm
Ab=66% ±3.1%,       po=1.1 ±0.11 mH2O  

 
(α) 

 

-4

-2

0

2

4

6

8

10

 &
   

  $

 ↑
   

↑
 Q

,  Q
b (

l/m
in

)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

f (Hz)
2

2
3
4
5
6
7
8
9

  ,
   

   
   

  M

  ↑
   

   
 ↑

( p
b) α

, (
 p

b) β
 (m

H
2O

)

XE=150 mm,           Lc=100 mm
Ab=60% ±3.1%,       po=1.09 ±0.097 mH2O  

 
(β) 

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 &
   

  $

 ↑
   

↑
 Q

,  Q
b (

l/m
in

)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
f (Hz)

1
2
3
4
5
6
7
8

  ,
   

   
   

  M

  ↑
   

   
 ↑

( p
b) α

, (
 p

b) β
 (m

H
2O

)

XE=150 mm,           Lc=100 mm
Ab=51% ±3.0%,       po=0.98 ±0.022 mH2O  

 
(γ) 

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

 &
   

  $

 ↑
   

↑
 Q

,  Q
b (

l/m
in

)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
f (Hz)

1
2
3
4
5
6
7
8

  ,
   

   
   

  M

  ↑
   

   
 ↑

( p
b) α

, (
 p

b) β
 (m

H
2O

)

XE=150 mm,           Lc=100 mm
Ab=48% ±3.0%,       po=1.01 ±0.014 mH2O  

 
(δ) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 318

-1

0

1

2

3

4

5

6

 &
   

  $

 ↑
   

↑
 Q

,  Q
b (

l/m
in

)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
f (Hz)

1

2

3

4

5

6

7

  ,
   

   
   

  M

  ↑
   

   
 ↑

( p
b) α

, (
 p b

) β
 (m

H
2O

)

XE=150 mm,           Lc=100 mm
Ab=37% ±2.9%,       po=1.10 ±0.077 mH2O  

 
(ε) 

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

 &
   

  $

 ↑
   

↑
 Q

,  Q
b (

l/m
in

)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
f (Hz)

2

1

2

3

4

5

6

  ,
   

   
   

  M

  ↑
   

   
 ↑

( p
b) α

, (
 p b

) β
 (m

H
2O

)

XE=150 mm,           Lc=100 mm
Ab=32% ±2.8%,       po=1.03 ±0.029 mH2O  

 
(στ) 

 
Σχήμα Γ-1. Μεταβολές συναρτήσει της συχνότητας f της μέσης παροχής Q , του μέσου πλάτους της παροχής bQ  
και των μέσων πλατών των πιέσεων b(p )α  και b(p )β  στις θέσεις (α) και (β) αντίστοιχα, για τη θέση εφαρμογής (1), 
(xE=150 mm), το μήκος πέλματος Lc=100 mm και τα πλάτη διέγερσης: (α) Αb=66%, (β) Αb=60%, (γ) Αb=51%, (δ) 
Αb=48%, (ε) Αb=37% και (στ) Αb=32%. 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Δ 
 
Δ.1 Διακριτοποίηση αριθμητικού σχήματος MacCormack πρόβλεψης-διόρθωσης 
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Διακριτοποιημένη σχέση εξωτερικής πίεσης διέγερσης: 
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Δ.2 Διακριτοποίηση αριθμητικού σχήματος Lax-Wendroff δύο βημάτων 
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Διακριτοποιημένη σχέση εξωτερικής πίεσης διέγερσης: 
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Διακριτοποιημένη σχέση εξωτερικής πίεσης διέγερσης: 
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Δ.3 Διακριτοποίηση αριθμητικού σχήματος DRP 
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Διακριτοποιημένη σχέση εξωτερικής πίεσης διέγερσης: 
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όπου i0 είναι ο κόμβος του εκάστοτε χωρικού σημείου x0, ενώ οι συντελεστές  και  έχουν ως 
ακολούθως: 

jk∗
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1st stage (j=1): 
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2nd stage (j=2): 
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rd stage3  (j=3): 
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th stage4  (j=4): 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Ε 
 
Ε.1 Χρονικές μεταβολές υπολογισθέντων μεγεθών του μοντέλου κλειστού κυκλώματος αγωγών για πλάτος διέγερσης Αb=94% και αριθμό Str=5.00. 
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Ε.2 Χωρικές μεταβολές υπολογισθέντων μεγεθών του μοντέλου κλειστού κυκλώματος αγωγών για πλάτος διέγερσης Αb=94% και αριθμό Str=5.00. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΣΤ 
 
ΣΤ.1 Αριθμητικές τιμές ακτίνας έκκεντρου του μεγάλου εμβόλου-δάχτυλου της δίχρονης 
γραμμικής περισταλτικής αντλίας ανά 2ο περιστροφής. 
 

φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) 
0 12.00 84 14.17 168 14.90 252 11.41 336 11.41 
2 12.33 86 14.20 170 14.90 254 11.41 338 11.41 
4 12.47 88 14.22 172 14.90 256 11.41 340 11.41 
6 12.58 90 14.25 174 14.90 258 11.41 342 11.41 
8 12.67 92 14.27 176 14.90 260 11.41 344 11.42 
10 12.75 94 14.30 178 14.90 262 11.41 346 11.44 
12 12.82 96 14.32 180 14.90 264 11.41 348 11.48 
14 12.89 98 14.34 182 14.90 266 11.41 350 11.53 
16 12.95 100 14.37 184 14.90 268 11.41 352 11.59 
18 13.00 102 14.39 186 14.90 270 11.41 354 11.67 
20 13.06 104 14.41 188 14.90 272 11.41 356 11.76 
22 13.11 106 14.44 190 14.90 274 11.41 358 11.87 
24 13.16 108 14.46 192 14.90 276 11.41 360 12.00 
26 13.21 110 14.48 194 14.90 278 11.41   
28 13.25 112 14.51 196 14.90 280 11.41   
30 13.30 114 14.53 198 14.90 282 11.41   
32 13.34 116 14.55 200 14.90 284 11.41   
34 13.38 118 14.57 202 14.90 286 11.41   
36 13.42 120 14.59 204 14.90 288 11.41   
38 13.46 122 14.62 206 14.90 290 11.41   
40 13.50 124 14.64 208 14.90 292 11.41   
42 13.53 126 14.66 210 14.90 294 11.41   
44 13.57 128 14.68 212 14.48 296 11.41   
46 13.61 130 14.70 214 14.11 298 11.41   
48 13.64 132 14.72 216 13.77 300 11.41   
50 13.67 134 14.74 218 13.46 302 11.41   
52 13.71 136 14.76 220 13.18 304 11.41   
54 13.74 138 14.78 222 12.93 306 11.41   
56 13.77 140 14.80 224 12.70 308 11.41   
58 13.80 142 14.82 226 12.49 310 11.41   
60 13.83 144 14.84 228 12.31 312 11.41   
62 13.86 146 14.86 230 12.15 314 11.41   
64 13.89 148 14.88 232 12.00 316 11.41   
66 13.92 150 14.90 234 11.87 318 11.41   
68 13.95 152 14.90 236 11.76 320 11.41   
70 13.98 154 14.90 238 11.67 322 11.41   
72 14.01 156 14.90 240 11.59 324 11.41   
74 14.04 158 14.90 242 11.53 326 11.41   
76 14.06 160 14.90 244 11.48 328 11.41   
78 14.09 162 14.90 246 11.44 330 11.41   
80 14.12 164 14.90 248 11.42 332 11.41   
82 14.14 166 14.90 250 11.41 334 11.41   

 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
 
ΣΤ.2 Αριθμητικές τιμές ακτίνας έκκεντρου του μικρού (διορθωτικού) εμβόλου-δάχτυλου 
της δίχρονης γραμμικής περισταλτικής αντλίας ανά 2ο περιστροφής. 
 

φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) 
0 14.90 84 13.92 168 11.61 252 14.01 336 14.90 
2 14.88 86 13.89 170 11.64 254 14.04 338 14.90 
4 14.86 88 13.86 172 11.68 256 14.06 340 14.90 
6 14.84 90 13.83 174 11.74 258 14.09 342 14.90 
8 14.82 92 13.80 176 11.81 260 14.12 344 14.90 
10 14.80 94 13.77 178 11.90 262 14.14 346 14.90 
12 14.78 96 13.74 180 12.00 264 14.17 348 14.90 
14 14.76 98 13.71 182 12.33 266 14.20 350 14.90 
16 14.74 100 13.67 184 12.47 268 14.22 352 14.90 
18 14.72 102 13.64 186 12.58 270 14.25 354 14.90 
20 14.70 104 13.61 188 12.67 272 14.27 356 14.90 
22 14.68 106 13.57 190 12.75 274 14.30 358 14.90 
24 14.66 108 13.53 192 12.82 276 14.32 360 14.90 
26 14.64 110 13.50 194 12.89 278 14.34   
28 14.62 112 13.46 196 12.95 280 14.37   
30 14.59 114 13.42 198 13.00 282 14.39   
32 14.57 116 13.38 200 13.06 284 14.41   
34 14.55 118 13.34 202 13.11 286 14.44   
36 14.53 120 13.30 204 13.16 288 14.46   
38 14.51 122 13.25 206 13.21 290 14.48   
40 14.48 124 13.21 208 13.25 292 14.51   
42 14.46 126 13.16 210 13.30 294 14.53   
44 14.44 128 13.11 212 13.34 296 14.55   
46 14.41 130 13.06 214 13.38 298 14.57   
48 14.39 132 13.00 216 13.42 300 14.59   
50 14.37 134 12.95 218 13.46 302 14.62   
52 14.34 136 12.89 220 13.50 304 14.64   
54 14.32 138 12.82 222 13.53 306 14.66   
56 14.30 140 12.75 224 13.57 308 14.68   
58 14.27 142 12.67 226 13.61 310 14.70   
60 14.25 144 12.58 228 13.64 312 14.72   
62 14.22 146 12.47 230 13.67 314 14.74   
64 14.20 148 12.33 232 13.71 316 14.76   
66 14.17 150 12.00 234 13.74 318 14.78   
68 14.14 152 11.90 236 13.77 320 14.80   
70 14.12 154 11.81 238 13.80 322 14.82   
72 14.09 156 11.74 240 13.83 324 14.84   
74 14.06 158 11.68 242 13.86 326 14.86   
76 14.04 160 11.64 244 13.89 328 14.88   
78 14.01 162 11.61 246 13.92 330 14.90   
80 13.98 164 11.59 248 13.95 332 14.90   
82 13.95 166 11.59 250 13.98 334 14.90   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
 
ΣΤ.3 Αριθμητικές τιμές ακτίνας έκκεντρου της βαλβίδας εισόδου της δίχρονης γραμμικής 
περισταλτικής αντλίας ανά 2ο περιστροφής. 
 

φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) 
0 16.00 84 16.00 168 16.00 252 11.51 336 16.00 
2 16.00 86 16.00 170 16.00 254 11.51 338 16.00 
4 16.00 88 16.00 172 16.00 256 11.51 340 16.00 
6 16.00 90 16.00 174 16.00 258 11.51 342 16.00 
8 16.00 92 16.00 176 16.00 260 11.51 344 16.00 
10 16.00 94 16.00 178 16.00 262 11.51 346 16.00 
12 16.00 96 16.00 180 16.00 264 11.51 348 16.00 
14 16.00 98 16.00 182 16.00 266 11.51 350 16.00 
16 16.00 100 16.00 184 16.00 268 11.51 352 16.00 
18 16.00 102 16.00 186 16.00 270 11.51 354 16.00 
20 16.00 104 16.00 188 16.00 272 11.51 356 16.00 
22 16.00 106 16.00 190 16.00 274 11.51 358 16.00 
24 16.00 108 16.00 192 15.49 276 11.51 360 16.00 
26 16.00 110 16.00 194 15.02 278 11.52   
28 16.00 112 16.00 196 14.61 280 11.54   
30 16.00 114 16.00 198 14.23 282 11.57   
32 16.00 116 16.00 200 13.88 284 11.62   
34 16.00 118 16.00 202 13.57 286 11.69   
36 16.00 120 16.00 204 13.29 288 11.77   
38 16.00 122 16.00 206 13.04 290 11.86   
40 16.00 124 16.00 208 12.81 292 11.97   
42 16.00 126 16.00 210 12.60 294 12.10   
44 16.00 128 16.00 212 12.41 296 12.25   
46 16.00 130 16.00 214 12.25 298 12.41   
48 16.00 132 16.00 216 12.10 300 12.60   
50 16.00 134 16.00 218 11.97 302 12.81   
52 16.00 136 16.00 220 11.86 304 13.04   
54 16.00 138 16.00 222 11.77 306 13.29   
56 16.00 140 16.00 224 11.69 308 13.57   
58 16.00 142 16.00 226 11.62 310 13.88   
60 16.00 144 16.00 228 11.57 312 14.23   
62 16.00 146 16.00 230 11.54 314 14.61   
64 16.00 148 16.00 232 11.52 316 15.02   
66 16.00 150 16.00 234 11.51 318 15.49   
68 16.00 152 16.00 236 11.51 320 16.00   
70 16.00 154 16.00 238 11.51 322 16.00   
72 16.00 156 16.00 240 11.51 324 16.00   
74 16.00 158 16.00 242 11.51 326 16.00   
76 16.00 160 16.00 244 11.51 328 16.00   
78 16.00 162 16.00 246 11.51 330 16.00   
80 16.00 164 16.00 248 11.51 332 16.00   
82 16.00 166 16.00 250 11.51 334 16.00   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
 
ΣΤ.4 Αριθμητικές τιμές ακτίνας έκκεντρου της βαλβίδας εξόδου της δίχρονης γραμμικής 
περισταλτικής αντλίας ανά 2ο περιστροφής. 
 

φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) 
0 14.46 84 13.11 168 16.00 252 16.00 336 16.00 
2 14.24 86 13.11 170 16.00 254 16.00 338 16.00 
4 14.04 88 13.11 172 16.00 256 16.00 340 16.00 
6 13.86 90 13.11 174 16.00 258 16.00 342 16.00 
8 13.71 92 13.11 176 16.00 260 16.00 344 16.00 
10 13.57 94 13.11 178 16.00 262 16.00 346 16.00 
12 13.45 96 13.11 180 16.00 264 16.00 348 16.00 
14 13.35 98 13.11 182 16.00 266 16.00 350 16.00 
16 13.27 100 13.11 184 16.00 268 16.00 352 15.63 
18 13.20 102 13.11 186 16.00 270 16.00 354 15.29 
20 13.16 104 13.11 188 16.00 272 16.00 356 14.99 
22 13.12 106 13.11 190 16.00 274 16.00 358 14.71 
24 13.11 108 13.11 192 16.00 276 16.00 360 14.46 
26 13.11 110 13.11 194 16.00 278 16.00   
28 13.11 112 13.11 196 16.00 280 16.00   
30 13.11 114 13.11 198 16.00 282 16.00   
32 13.11 116 13.11 200 16.00 284 16.00   
34 13.11 118 13.11 202 16.00 286 16.00   
36 13.11 120 13.11 204 16.00 288 16.00   
38 13.11 122 13.11 206 16.00 290 16.00   
40 13.11 124 13.11 208 16.00 292 16.00   
42 13.11 126 13.11 210 16.00 294 16.00   
44 13.11 128 13.12 212 16.00 296 16.00   
46 13.11 130 13.16 214 16.00 298 16.00   
48 13.11 132 13.20 216 16.00 300 16.00   
50 13.11 134 13.27 218 16.00 302 16.00   
52 13.11 136 13.35 220 16.00 304 16.00   
54 13.11 138 13.45 222 16.00 306 16.00   
56 13.11 140 13.57 224 16.00 308 16.00   
58 13.11 142 13.71 226 16.00 310 16.00   
60 13.11 144 13.86 228 16.00 312 16.00   
62 13.11 146 14.04 230 16.00 314 16.00   
64 13.11 148 14.24 232 16.00 316 16.00   
66 13.11 150 14.46 234 16.00 318 16.00   
68 13.11 152 14.71 236 16.00 320 16.00   
70 13.11 154 14.99 238 16.00 322 16.00   
72 13.11 156 15.29 240 16.00 324 16.00   
74 13.11 158 15.63 242 16.00 326 16.00   
76 13.11 160 16.00 244 16.00 328 16.00   
78 13.11 162 16.00 246 16.00 330 16.00   
80 13.11 164 16.00 248 16.00 332 16.00   
82 13.11 166 16.00 250 16.00 334 16.00   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
 
ΣΤ.5 Αριθμητικές τιμές ακτίνας έκκεντρου του εμβόλου-δάχτυλου της γραμμικής 
περισταλτικής αντλίας ενός σταδίου έγχυσης ανά 2ο περιστροφής. 
 

φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) 
0 12.00 84 13.98 168 14.80 252 12.00 336 11.41 
2 12.31 86 14.00 170 14.82 254 11.87 338 11.41 
4 12.43 88 14.03 172 14.83 256 11.76 340 11.41 
6 12.53 90 14.05 174 14.85 258 11.67 342 11.41 
8 12.61 92 14.07 176 14.87 260 11.59 344 11.42 
10 12.68 94 14.10 178 14.88 262 11.53 346 11.44 
12 12.75 96 14.12 180 14.90 264 11.48 348 11.48 
14 12.81 98 14.14 182 14.90 266 11.44 350 11.53 
16 12.86 100 14.16 184 14.90 268 11.42 352 11.59 
18 12.92 102 14.18 186 14.90 270 11.41 354 11.67 
20 12.97 104 14.20 188 14.90 272 11.41 356 11.76 
22 13.01 106 14.23 190 14.90 274 11.41 358 11.87 
24 13.06 108 14.25 192 14.90 276 11.41 360 12.00 
26 13.10 110 14.27 194 14.90 278 11.41   
28 13.14 112 14.29 196 14.90 280 11.41   
30 13.18 114 14.31 198 14.90 282 11.41   
32 13.22 116 14.33 200 14.90 284 11.41   
34 13.26 118 14.35 202 14.90 286 11.41   
36 13.30 120 14.37 204 14.90 288 11.41   
38 13.33 122 14.39 206 14.90 290 11.41   
40 13.37 124 14.41 208 14.90 292 11.41   
42 13.40 126 14.43 210 14.90 294 11.41   
44 13.43 128 14.45 212 14.90 296 11.41   
46 13.47 130 14.46 214 14.90 298 11.41   
48 13.50 132 14.48 216 14.90 300 11.41   
50 13.53 134 14.50 218 14.90 302 11.41   
52 13.56 136 14.52 220 14.90 304 11.41   
54 13.59 138 14.54 222 14.90 306 11.41   
56 13.62 140 14.56 224 14.90 308 11.41   
58 13.65 142 14.58 226 14.90 310 11.41   
60 13.67 144 14.59 228 14.90 312 11.41   
62 13.70 146 14.61 230 14.90 314 11.41   
64 13.73 148 14.63 232 14.48 316 11.41   
66 13.76 150 14.65 234 14.11 318 11.41   
68 13.78 152 14.66 236 13.77 320 11.41   
70 13.81 154 14.68 238 13.46 322 11.41   
72 13.83 156 14.70 240 13.18 324 11.41   
74 13.86 158 14.72 242 12.93 326 11.41   
76 13.88 160 14.73 244 12.70 328 11.41   
78 13.91 162 14.75 246 12.49 330 11.41   
80 13.93 164 14.77 248 12.31 332 11.41   
82 13.96 166 14.78 250 12.15 334 11.41   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
 
ΣΤ.6 Αριθμητικές τιμές ακτίνας έκκεντρου της βαλβίδας εισόδου της γραμμικής 
περισταλτικής αντλίας ενός σταδίου έγχυσης ανά 2ο περιστροφής. 
 

φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) 
0 16.00 84 16.00 168 16.00 252 12.41 336 16.00 
2 16.00 86 16.00 170 16.00 254 12.24 338 16.00 
4 16.00 88 16.00 172 16.00 256 12.10 340 16.00 
6 16.00 90 16.00 174 16.00 258 11.97 342 16.00 
8 16.00 92 16.00 176 16.00 260 11.85 344 16.00 
10 16.00 94 16.00 178 16.00 262 11.76 346 16.00 
12 16.00 96 16.00 180 16.00 264 11.68 348 16.00 
14 16.00 98 16.00 182 16.00 266 11.61 350 16.00 
16 16.00 100 16.00 184 16.00 268 11.56 352 16.00 
18 16.00 102 16.00 186 16.00 270 11.53 354 16.00 
20 16.00 104 16.00 188 16.00 272 11.56 356 16.00 
22 16.00 106 16.00 190 16.00 274 11.61 358 16.00 
24 16.00 108 16.00 192 16.00 276 11.68 360 16.00 
26 16.00 110 16.00 194 16.00 278 11.76   
28 16.00 112 16.00 196 16.00 280 11.85   
30 16.00 114 16.00 198 16.00 282 11.97   
32 16.00 116 16.00 200 16.00 284 12.10   
34 16.00 118 16.00 202 16.00 286 12.24   
36 16.00 120 16.00 204 16.00 288 12.41   
38 16.00 122 16.00 206 16.00 290 12.59   
40 16.00 124 16.00 208 16.00 292 12.80   
42 16.00 126 16.00 210 16.00 294 13.03   
44 16.00 128 16.00 212 16.00 296 13.29   
46 16.00 130 16.00 214 16.00 298 13.57   
48 16.00 132 16.00 216 16.00 300 13.88   
50 16.00 134 16.00 218 16.00 302 14.22   
52 16.00 136 16.00 220 16.00 304 14.60   
54 16.00 138 16.00 222 16.00 306 15.02   
56 16.00 140 16.00 224 16.00 308 15.49   
58 16.00 142 16.00 226 16.00 310 16.00   
60 16.00 144 16.00 228 16.00 312 16.00   
62 16.00 146 16.00 230 16.00 314 16.00   
64 16.00 148 16.00 232 15.49 316 16.00   
66 16.00 150 16.00 234 15.02 318 16.00   
68 16.00 152 16.00 236 14.60 320 16.00   
70 16.00 154 16.00 238 14.22 322 16.00   
72 16.00 156 16.00 240 13.88 324 16.00   
74 16.00 158 16.00 242 13.57 326 16.00   
76 16.00 160 16.00 244 13.29 328 16.00   
78 16.00 162 16.00 246 13.03 330 16.00   
80 16.00 164 16.00 248 12.80 332 16.00   
82 16.00 166 16.00 250 12.59 334 16.00   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
 
ΣΤ.7 Αριθμητικές τιμές ακτίνας έκκεντρου της βαλβίδας εξόδου της γραμμικής 
περισταλτικής αντλίας ενός σταδίου έγχυσης ανά 2ο περιστροφής. 
 

φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) φ (ο) rε (mm) 
0 12.89 84 12.00 168 12.16 252 16.00 336 16.00 
2 12.72 86 12.00 170 12.24 254 16.00 338 16.00 
4 12.58 88 12.00 172 12.34 256 16.00 340 16.00 
6 12.45 90 12.00 174 12.45 258 16.00 342 15.53 
8 12.34 92 12.00 176 12.58 260 16.00 344 15.11 
10 12.24 94 12.00 178 12.72 262 16.00 346 14.72 
12 12.16 96 12.00 180 12.89 264 16.00 348 14.38 
14 12.10 98 12.00 182 13.08 266 16.00 350 14.06 
16 12.05 100 12.00 184 13.29 268 16.00 352 13.78 
18 12.02 102 12.00 186 13.52 270 16.00 354 13.52 
20 12.00 104 12.00 188 13.78 272 16.00 356 13.29 
22 12.00 106 12.00 190 14.06 274 16.00 358 13.08 
24 12.00 108 12.00 192 14.38 276 16.00 360 12.89 
26 12.00 110 12.00 194 14.72 278 16.00   
28 12.00 112 12.00 196 15.11 280 16.00   
30 12.00 114 12.00 198 15.53 282 16.00   
32 12.00 116 12.00 200 16.00 284 16.00   
34 12.00 118 12.00 202 16.00 286 16.00   
36 12.00 120 12.00 204 16.00 288 16.00   
38 12.00 122 12.00 206 16.00 290 16.00   
40 12.00 124 12.00 208 16.00 292 16.00   
42 12.00 126 12.00 210 16.00 294 16.00   
44 12.00 128 12.00 212 16.00 296 16.00   
46 12.00 130 12.00 214 16.00 298 16.00   
48 12.00 132 12.00 216 16.00 300 16.00   
50 12.00 134 12.00 218 16.00 302 16.00   
52 12.00 136 12.00 220 16.00 304 16.00   
54 12.00 138 12.00 222 16.00 306 16.00   
56 12.00 140 12.00 224 16.00 308 16.00   
58 12.00 142 12.00 226 16.00 310 16.00   
60 12.00 144 12.00 228 16.00 312 16.00   
62 12.00 146 12.00 230 16.00 314 16.00   
64 12.00 148 12.00 232 16.00 316 16.00   
66 12.00 150 12.00 234 16.00 318 16.00   
68 12.00 152 12.00 236 16.00 320 16.00   
70 12.00 154 12.00 238 16.00 322 16.00   
72 12.00 156 12.00 240 16.00 324 16.00   
74 12.00 158 12.00 242 16.00 326 16.00   
76 12.00 160 12.00 244 16.00 328 16.00   
78 12.00 162 12.02 246 16.00 330 16.00   
80 12.00 164 12.05 248 16.00 332 16.00   
82 12.00 166 12.10 250 16.00 334 16.00   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΤ.8 Αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια πρότυπης γραμμικής περισταλτικής αντλίας 
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