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Περίληψη  
 

ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαηαζθεπήο κηαο κεηξεηηθήο δηάηαμεο 

αεξνδπλακηθήο. Πην αλαιπηηθά ζα παξνπζηαζηεί ην θαηαζθεπαζηηθό ηκήκα ηεο αεξνζήξαγγαο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ θαη ζα κειεηεζεί ε ξνή θαη ηα θαηλόκελα πνπ επηθξαηνύλ ζηελ θαηαζθεπή. θνπόο ηεο 

κεηξεηηθήο δηάηαμεο είλαη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιακβάλεη κεηξήζεηο ηαρύηεηαο, πίεζεο θαη 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα κε ηειηθό ζθνπό ηελ θαηαζθεπή ηερληθώλ θπιιαδίσλ γηα ζηόκηα θιηκαηηζκνύ. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε βαζίζηεθε ζην θαλνληζηηθό πιαίζην ΔΛΟΣ - EN 12238, ιακβάλνληαο ππόςε ην 

ζπλδπαζκό ηερλνινγίαο – θόζηνπο θαζώο θαη ηα ηα πεξηνξηζκέλα δηαζέζηκα κέζα γηα ηελ πινπνίεζή ηεο 

πξνζνκνίσζεο. Σν θαλνληζηηθό πιαίζην είλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα βήκαηα θαζώο δίλεη ηελ 

θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηελ θαηαζθεπή, ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ δηαδηθαζία ιήςεο κεηξήζεσλ. ηε 

ζπλέρεηα βάζεη ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ γίλεηαη ν ζρεδηαζκόο ηεο θαηαζθεπήο, ν νπνίνο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ππνινγηζηηθώλ πξνγξακκάησλ ηύπνπ  CAD. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηαζθεπή ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζρεδηαζηηθό πξόγξακκα Solidworks γηα ηηο ηξηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο 

θαη ην AutoCAD γηα ηηο δηζδηάζηαηεο όςεηο ηνπ ρώξνπ. 

 

Θα πξνζνκνησζεί ε ξνή ηνπ αέξα πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηε κεηξεηηθή δηάηαμε κε ζθνπό ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ.  Ζ πξνζνκνίσζε γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηηθώλ πξνγξακκάησλ αλάιπζεο 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Σν πξόγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη ην 

ANSYS. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα εμαρζνύλ από ηελ πξνζνκνίσζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαζώο 

ππνδεηθλύνπλ θαηλόκελα ηεο ξνήο ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαη βνεζνύλ ζηελ θαηάιιειε 

επηινγή αηζζεηήξσλ αιιά θαη ζηελ ππόδεημε ηνπ ζσζηνύ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζώο θαη ησλ 

ζεκείσλ ζηα νπνία πξέπεη λα γίλνπλ νη κεηξήζεηο. 

 

Κιείλνληαο, ζα πξνηαζνύλ πηζαλέο αλαβαζκίζεηο γηα ηε δηαδηθαζία ησλ πξνζνκνηώζεσλ , γηα ηε 

δηαδηθαζία ησλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ θαζώο θαη γηα ηνλ πιηθνηερληθό εμνπιηζκό. Σέινο ζα γίλεη 

αλαθνξά ζε κειινληηθέο κειέηεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή. 

 

  



 
4 

Abstract 
 

 
The object of this diplomatic thesis is the research on the design and assembly of an aerodynamics 

measuring array. More specifically, the construction of the wind tunnel of the measuring array will be 

presented. The air flow along with the phenomena taking place throughout the whole constructing process 

will be studied. The measuring array is manufactured so as to take measurements of the air speed, air 

pressure and air temperature. Those measurements will eventually provide technical data for air grills. 

 

The present research is based on the regulatory framework ΔΝ 12238, taking into consideration the 

combination of technology- cost, within the limited technological means concerning the simulation. The 

regulatory framework is of critical importance because it defines the design requirements, the steps of the 

construction and the process of the measurements expected to be taken. Subsequently, the construction is 

designed in line with the regulatory framework using CAD software. For the aforementioned design, the 

designing program Solidworks is being used for the three-dimensional representations and the designing 

program AutoCAD is being used for the two-dimensional space representation. 

Furthermore, the simulation of the air flow through the measuring array will be applied, with a view to 

drawing conclusions. The air flow simulation is applied using CFD analysis software. 

For this study, ANSYS program is used. The conclusions drawn after the simulation are essential for the 

selection of the right sensors and their effective operation. Those conclusions indicate the spots where the 

measurements should be taken, too.  

 

Finally, suggestions for improvement and development related to the process of the simulations, the 

experimental measurements and the technical equipment will be given. Recommendations for future 

research will be arisen out of the research limitations of the dissertation as well.  
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Γνκή Δξγαζίαο 

 

Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα κέξε:  

1
ν
 Κεθάιαην: Μειέηε θαη ζρεδηαζκόο ηνπ έξγνπ.  

1.1 Δηζαγσγή ζηα ζηόκηα  

1.2 Πεξηγξαθή εξγαζηεξίνπ 

1.3 Kαλνληζηηθό πιαίζην 

1.4 Θεσξεηηθό ππόβαζξν 

1.5 ρεδηαζκόο ρώξνπ – ζρεδηαζκόο ησλ επηκέξνπο components (fan, pipe, box, grilles) 

 

2
ν
 Κεθάιαην: Πξνζνκνίσζε ηεο ξνήο ηνπ αέξα ζην ηνύλει θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

2.1 Γεσκεηξηθά κνληέια 

2.2 Πξνζνκνίσζε 1
ε
  

2.3 Πξνζνκνίσζε 2
ε
  

2.4 Πξνζνκνίσζε 3
ε
  

2.5 Πξνζνκνίσζε 4
ε
  

2.6 Πξνζνκνίσζε 5
ε
  

3
ν
 Κεθάιαην: Σερλνινγηθόο εμνπιηζκόο έξγνπ. 

3.1 Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο κεηξεηηθώλ  

3.2 Παξνπζίαζε κεηξεηηθώλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ 

3.3 πλνιηθή παξνπζίαζε έξγνπ -  εγθαηάζηαζεο 

4
ν
 Κεθάιαην: Βειηηώζεηο θαη πξνηάζεηο  

4.1 Βειηηώζεηο γηα ηελ πξνζνκνίσζε 

4.2 Πξνηάζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

4.3 Αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθαζία κεηξήζεσλ 
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Πρόλογος 
 
Από ηηο απαξρέο ησλ πξώησλ νξγαλσκέλσλ θνηλσληώλ ηνπ αλζξώπνπ δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα 

ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ κέηξσλ θαη εξγαιείσλ πνπ ζα εμππεξεηνύζαλ ηελ θαηαζθεπή θηεξίσλ θαη όπισλ, 

ηελ ζπιινγή θαη εκπνξία ηξνθήο θαη ηνπο εδαθηθνύο δηαρσξηζκνύο. Ζ πξώηε ρξήζε πξνηύπσλ κέηξεζεο 

ρξνλνινγείηαη ζην 3.000 π.Υ από ηνπο αξραίνπο Αηγύπηηνπο, όηαλ θαζνξίζηεθε ε πξώηε πξόηππε κνλάδα 

κέηξεζεο κήθνπο βάζεη ηνπ Αηγππηηαθνύ Βαζηιηθνύ Πήρε, ν νπνίνο ήηαλ ίζνο κε ην κήθνο από ηνλ 

αγθώλα έσο ηελ άθξε ηνπ κεζαίνπ δαθηύινπ ηνπ εθάζηνηε θπβεξλώληνο Φαξαώ. Αληίγξαθα ηνπ 

πξνηύπνπ απνηππώλνληαλ ζε γξαλίηε θαη μύιν κε ζθνπό λα εθαξκνζηνύλ ζε αξρηηεθηνληθά θαη 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα. Καζόηη ην αλζξώπηλν ζώκα απνηέιεζε ηελ πξσηαξρηθή πεγή ησλ πξώησλ 

ζπζηεκάησλ κέηξεζεο, νη ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο κέηξεζεο, όπσο ε παιάκε, ν βξαρίνλαο θαη ην 

αλζξώπηλν βήκα νλνκάζηεθαλ «αλζξσπνκεηξηθέο». Σελ ίδηα πεξίπνπ ρξνληθή πεξίνδν ζηελ 

Μεζνπνηακία, ρξεζηκνπνηνύληαλ ην πόδη ελόο αγάικαηνο ηνπ θπβεξλήηε ηεο πόιεο Lagash γηα ηελ 

κέηξεζε κήθνπο, ελώ γηα ηελ κέηξεζε κεγαιύηεξσλ απνζηάζεσλ επηλνήζεθαλ θαη άιιεο κνλάδεο 

κέηξεζεο, όπσο ε απόζηαζε βνιήο πέηξαο, ε πεξίνδνο ειίνπ ή ζειήλεο θαη ε εκεξήζηα δηαδξνκή ελόο 

πεδνύ. Ήηαλ αλακελόκελν, έηζη, λα αλαπηπρζνύλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα κέηξεζεο αλά ηνλ θόζκν θαη 

λα πξνθιεζνύλ ιόγσ απηήο ηεο αλνκνηνκνξθίαο πξνβιήκαηα ζηηο αλζξώπηλεο ζπλαιιαγέο (Γνύθαο, 

2005). 

Οη ζεκαληηθόηεξεο θαηαζθεπέο ηεο αξραηόηεηαο ιεηηνύξγεζαλ σο έξγα-εξγαζηήξηα όπνπ εθεί 

εθαξκόζηεθαλ θαηλνηόκεο γηα ηελ επνρή ηδέεο θαη ηερληθά κέζα πνπ εμειίζζνληαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

έξγνπ. Έλα από ηα κεγαιύηεξα θαηαζθεπαζηηθά έξγα γηα ηελ επηζηήκε ηεο Μεηξνινγίαο ήηαλ ν 

Παξζελώλαο ηεο Αζήλαο (447-433 π.Υ), ν νπνίνο απνηέιεζε ηνλ ηειεηόηεξν θαη κεγαιύηεξν δσξηθό λαό 

ηνπ ειιεληθνύ θόζκνπ. Δθαξκόζηεθαλ ηερληθέο ιάμεπζεο καξκάξνπ κε ζρνιαζηηθή αθξίβεηα, αιιά ε 

ηειεηόηεηα ηεο θαηαζθεπήο νθείιεηαη θπξίσο ζηηο γλώζεηο ησλ αξραίσλ ιηζνμόσλ θαη κεηαιινπξγώλ. 

Δπόκελν νξόζεκν απνηέιεζε ε θαηαζθεπή ηνπ ηληθνύ ηείρνπο ζηελ Κίλα (214 π.Υ), ην νπνίν ινγίδεηαη 

σο ε κεγαιύηεξε ζε κήθνο γξακκή νρύξσζεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε πνηέ θαη ρηίζηεθε απνθιεηζηηθά θαη 

κόλν κε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Ζ θαηαζθεπή ηνπ Κνινζζαίνπ ηεο Ρώκεο, ήηαλ έλαο αθόκα ζηαζκόο ηεο 

επηζηήκεο ηεο Μεηξνινγίαο, θαζώο ην εληππσζηαθό ζύζηεκα ςύμεο θαη ην ζύζηεκα εηζόδνπ- εμόδνπ 

ησλ ζεαηώλ επέθεξαλ ζεκαληηθέο θαηαζθεπαζηηθέο θαηλνηνκίεο. ηα πξώηα ρξόληα ηεο κεηά Υξηζηώλ 

επνρήο, παξαηεξείηαη εθξεθηηθή εμέιημε ησλ επηζηεκώλ νιόπιεπξα θαη εηδηθόηεξα ηεο Μεηξνινγίαο, 

αξρήο γελνκέλεο από ηελ ζέζπηζεο ηεο κίαο ίληζαο ηεο ηόηε απνρήο από ηνλ Βαζηιηά Δδνπάξδν ΗΗ ηεο 

Αγγιίαο θαη έπεηηα, από ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξώηνπ ζεξκόκεηξνπ από ηνλ Ηηαιό Galileo Galilei, ηελ 

πξώηε επηηπρή κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θσηόο ηνπ Γαλνύ Olaus Roemer θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο 

γλσζηήο ζεξκνκεηξηθήο θιίκαθαο από ηνλ νπεδό Anders Celsius . 

Καηά ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο αλαδύεηαη έλα αθόκε νξόζεκν ζηελ επηζηήκε ηεο Μεηξνινγίαο, ε 

αλάδεημε ησλ όξσλ ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ν ζηόρνο ηεο 

εθάζηνηε κέηξεζεο δελ πεξηνξίζηεθε ζηνλ πξνζδηνξηζκό κηαο αξηζκεηηθήο ηηκήο ηνπ κεηξνύκελνπ 

κεγέζνπο, αιιά επεθηάζεθε ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο βεβαηόηεηαο ηεο κέηξεζεο απηήο. Καηόπηλ, 

κειεηήζεθαλ εληαηηθά νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ θαη αλαπηύρζεθε ε 

κεζνδνινγία δηαζθάιηζεο αμηόπηζησλ απνηειεζκάησλ κεηξήζεσλ, θαζώο επίζεο θαη ηα πξόηππα 

πςειόηεξεο αθξίβεηαο. Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηξήζεσλ, δεκηνπξγήζεθε ην 1799 ζην 

Παξίζη ην Γεθαδηθό Μεηξεηηθό ύζηεκα  ην νπνίν απνηειείηαη από δύν πξόηππα. ηε ζπλέρεηα, ην 1960 

ζεζκνζεηήζεθε ην Γηεζλέο ύζηεκα Μνλάδσλ (International Systems of Units – S.I.System) ην νπνίν 

απνηεινύληαλ από έμη ζεκειηώδεηο κνλάδεο γηα ηελ κέηξεζε ηνπ κήθνπο, ηεο κάδαο, ηνπ ρξόλνπ, ηεο 

ειεθηξηθήο έληαζεο, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο θσηεηλόηεηαο. Σν ζεκεξηλό Γηεζλέο ύζηεκα Μνλάδσλ 

απνηειείηαη από επηά βαζηθέο κνλάδεο, από ηηο νπνίεο παξάγνληαη όιεο νη άιιεο (Κνθθώλεο, 2010). 
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Μέζσ ηεο ζύληνκεο απηήο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο είλαη πξνθαλέο όηη νη κεηξήζεηο έπαημαλ ξόιν κείδνλνο 

ζεκαζίαο ζηελ εμέιημε ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ θαη ε αλάγθε γηα ηελ νξγάλσζή ηνπο μεθίλεζε 

ηαπηόρξνλα κε ηελ νξγάλσζε ησλ πξώησλ θνηλσληώλ, γη’ απηό θαη ε Μεηξνινγία θαηαηάζζεηαη ζε κία 

από ηηο αξραηόηεξεο επηζηήκεο ζηνλ θόζκν. Απώηεξνο ζθνπόο ηεο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο θώδηθα 

επηθνηλσλίαο πνπ επηηξέπεη ζηνπο αλζξώπνπο λα ζπγθξίλνπλ ηα θπζηθά κεγέζε, ελώ παξάιιεια νη 

γλώζεηο ησλ αξρώλ ηεο Μεηξνινγίαο επηηξέπνπλ ηελ πξόνδν ζε όιεο ηηο άιιεο επηζηήκεο θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηνπο. ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε Μεηξνινγία δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ηελ 

Δπηζηεκνληθή, ηελ Βηνκεραληθή θαη ηελ Ννκηθή. Ζ Δπηζηεκνληθή Μεηξνινγία ζηνρεύεη ζηελ νξγάλσζε, 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ηήξεζε ησλ πξνηύπσλ κέηξεζεο. Ζ Βηνκεραληθή κεηξνινγία έρεη σο αληηθείκελν 

ηελ πνηνηηθή ιεηηνπξγία ησλ κεηξεηηθώλ νξγάλσλ ζηελ βηνκεραλία, ηελ παξαγσγή θαη ηηο δνθηκέο, ελώ ε 

Ννκηθή Μεηξνινγία απνζθνπεί ζηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαθάλεηα ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ, ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί όηη ην 

θόζηνο ησλ κεηξήζεσλ ζηηο Δπξσπατθέο ρώξεο απνηειεί πεξίπνπ ην 6% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνύ 

Πξντόληνο (ΑΔΠ) . 

Γηα λα αληηιεθζεί θαλείο ηελ επηζηεκνληθή θαη πξαθηηθή αμία ησλ κεηξήζεσλ, αξθεί λα αλαινγηζηεί ηνπο 

ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο καο δξαζηεξηόηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη από κεηξήζεηο. Ζ δηαθίλεζε ησλ 

θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζηελ αγνξά θαη ην εκπόξην κε βάζε ην κέγεζνο θαη ηελ πνζόηεηά ηνπο, νη 

κεηξήζεηο θαη νη ξπζκίζεηο ησλ ζπζθεπώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ Ηαηξηθή, νη κεηξήζεηο ζην πεξηβάιινλ, 

ν έιεγρνο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ θαπζίκσλ, ν έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ζηε ζύγρξνλε βηνκεραλία, νη 

κεηξήζεηο ησλ θπκάησλ ζε πεξηπηώζεηο ζεηζκώλ είλαη κόλν κεξηθά από ηα πεδία ζηα νπνία εθαξκόδνληαη 

νη αξρέο ηεο επηζηήκεο ηεο Μεηξνινγίαο. Ζ επίδξαζε ησλ κεηξήζεσλ δηαηξέρεη όιν ην θάζκα ησλ 

αλζξώπηλσλ αλαγθώλ, κε απνηέιεζκα λα θαζνξίδεη ην βηνηηθό καο επίπεδν, αιιά θαη λα δηακνξθώλεη ηελ 

αλζξώπηλε παγθόζκηα ηζηνξία (Γνύθαο, 2005). 

Ο δηεπηζηεκνληθόο θαη πνιπδηάζηαηνο ραξαθηήξαο ηεο Μεηξνινγίαο απνδεηθλύεηαη από ηελ ακθίδξνκε 

ζρέζε πνπ δηακνξθώλεη ην Δζληθό Μεηξνινγηθό ύζηεκα ηεο θάζε ρώξαο κε ην ηερλνινγηθό, νηθνλνκηθό 

θαη βηνκεραληθό ηεο επίπεδν. Ζ ζεκεξηλή εθαξκνγή ησλ αξρώλ ηεο Μεηξνινγίαο ζπγθξνηήζεθε κέζσ 

ηεο εληεηλόκελεο νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο, ηνπ δηεζλνύο εκπνξηθνύ αληαγσληζκνύ θαη ηεο 

απμαλόκελεο αλάγθεο παξνρήο αμηόπηζησλ κεηξνινγηθώλ ππεξεζηώλ (Γνύθαο, 2005).  
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Κεθάιαην 1
ν
  

1.1 ηόκηα θιηκαηηζκνύ 
 
Σα ζηόκηα θιηκαηηζκνύ απνηεινύλ ηερλνινγηθά πξντόληα θαη σο ηέηνηα νθείινπλ λα θέξνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  ην ζηάδην ηεο κειέηεο ελόο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο, ςύμεο ή 

θιηκαηηζκνύ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ζηνκίσλ ν κειεηεηήο πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ ζηαηηθή πίεζε πνπ 

επηθξαηεί ζηνλ αγσγό πξηλ ην ζηόκην, ηελ πηώζε πίεζεο πνπ νθείιεηαη ζην ζηόκην θαζώο θαη ηελ 

ηαρύηεηα ηνπ αέξα κεηά ην ζηόκην. 

θνπόο ησλ ζηνκίσλ είλαη ε θαηαλνκή ηνπ αέξα ζην ρώξν ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ν θαηάιιεινο 

ζπλδπαζκόο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο θαη θίλεζεο αέξα ζηνλ αεξηδόκελν ρώξν. Οη ηηκέο ησλ κεγεζώλ 

απηώλ θπκαίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα όξηα θαη εμαξηώληαη από ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή. Κύξηνο ζηόρνο 

είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νκνηόκνξθεο θαη νκαιήο αηκνζθαηξηθήο ζπλζήθεο ώζηε όια ηα ζεκεία ηνπ 

ρώξνπ λα έρνπλ όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξεο κεηαβνιέο. Σνπηθέο κεηαβνιέο όπσο ηεο ζεξκνθξαζίαο, 

ηαρύηεηαο αέξα θαη θαηαλνκήο αέξα κπνξεί λα επηθέξνπλ αίζζεζε δπζθνξίαο. 

Έρεη παξαηεξεζεί πσο κηα κεηαβνιή ηεο ηάμεο ησλ 10°C είλαη ε κέγηζηε δπλαηή αλεθηή ρσξίο 

παξάπνλα. Δπίζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε όηη αιιαγέο ηεο ζεξκνθξαζίαο επηθέξνπλ θαη αιιαγέο 

ζηελ ηαρύηεηα ηνπ αέξα.   Μεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα θαηά 0,50 °C ηζνδπλακεί κε 0,08 m/s 

κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη ηα όξηα γηα ηελ ηαρύηεηα ηνπ αέξα, βάζεη ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

θιηκαηηζκνύ – αεξηζκνύ ελόο ρώξνπ. 

 

Σαρύηεηα αέξα δσκαηίνπ    

(   ) 
Αληίδξαζε αηόκσλ πληζηώκελε εθαξκνγή 

0 – 0,08 
Παξάπνλα γηα πληγεξή 

αηκόζθαηξα. 
Κακία. 

0,13 Ζ θαιύηεξε ηαρύηεηα. Όιεο νη εθαξκνγέο. 

0,25 

Αξθεηά θαιή θίλεζε ηνπ αέξα. Ζ 

ηηκή ησλ 0,25 m/s πιεζηάδεη ηελ 

κέγηζηε αλεθηή γηα θαζηζκέλα 

άηνκα. 

Όιεο νη εθαξκνγέο. 

0,33 
Γπζκελήο. Διαθξηά ραξηηά 

παξαζύξνληαη από ην γξαθείν. 
Οη πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο. 

0,38 
Άλσ όξην γηα άηνκα θηλνύκελα ζε 

ρώξν εξγαζίαο. 
Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα. 

0,38 – 1,52 
Οη ηαρύηεηεο απηέο ζπλαληώληαη 

ζε βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. 

Δθαξκόγεο απνκάθξπλζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ ηνπηθώλ θνξηίσλ 

ε ζσκαηηδίσλ 

Πίλαθαο 1: πζρέηηζε ηαρύηεηαο    αέξα κε εθαξκνγέο αεξηζκνύ 
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Γηα λα επηηεπρζνύλ νη επηζπκεηέο ζπλζήθεο πξαγκαηνπνηείηαη πξνζαγσγή θαη επηζηξνθή αέξα ζην ρώξν 

κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ζηνκίσλ θιηκαηηζκνύ, ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα ώζηε λα ξπζκίδνπλ ηελ 

παξνρή, ηελ ηαρύηεηα θαη ηέινο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ αέξα. 

Ο αέξαο εμέξρεηαη από ηα ζηόκηα ζε ηαρύηεηεο πνιύ κεγαιύηεξεο θαη ζεξκνθξαζίεο δηαθνξεηηθέο από ηηο 

αλεθηέο ζηνλ ρώξν. Υάξε ζηελ δηάρπζε ε ηαρύηεηα θαη νη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο κεηώλνληαη 

ζηαδηαθά, κέρξη λα θηάζνπλ ζηα επηζπκεηά όξηα. Σν θαηλόκελν ην νπνίν ιακβάλεη ρώξα είλαη πξαθηηθά 

ε κίμε δύν ξεπκάησλ αέξα, ώζηε λα επηηεπρζνύλ νη ηειηθέο ζπλζήθεο. Ο αέξαο από ηελ έμνδν ηνπ 

ζηνκίνπ παξαζύξεη ηνλ ήδε ππάξρνληα αέξα ζην ρώξν θαη δεκηνπξγεί έλα λέν ξεύκα. 

Σα κεγέζε ηα νπνία καο βνεζνύλ ζηελ θαηάιιειε επηινγή ζηνκίσλ γηα ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή είλαη ηα 

παξαθάησ: 

1. Παξνρή αέξα 

Σν κέγεζνο ηνπ ζηνκίνπ θαζνξίδεηαη θπξίσο από ηελ παξνρή αέξα ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ζηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Ζ απαηηνύκελε παξνρή ζε ζπλδπαζκό κε ην βειελεθέο, ηελ πηώζε πίεζεο θαη ηελ 

επηηξεπόκελν ζόξπβν θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηνπ ζηνκίνπ. 

2. Βειελεθέο 

Ωο βειελεθέο νξίδεηαη ε νξηδόληηα απόζηαζε από ην ζηόκην σο ην ζεκείν ζην νπνίν ε ζπληζηώζα ηεο 

ηαρύηεηαο ηνπ αέξα ζηνλ άμνλα ξνήο δελ ππεξβαίλεη ηελ    , όπνπ ε    εμαξηάηαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ 

εθάζηνηε ζηνκίνπ. Ζ ηηκή απηή θπκαίλεηαη κεηαμύ 0.2       θαη 0.5      . 

Σν βειελεθέο βξίζθεηαη ζε άκεζε εμάξηεζε κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ αέξα. Ζ κείσζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 

αέξα είλαη απνηέιεζκα ηεο αλάκημεο ηνπ αέξα πξνζαγσγήο (πξσηεύνλ ξεύκα) κε ηνλ αέξα πνπ βξίζθεηαη 

κέζα ζην δσκάηην (δεπηεξεύνλ ξεύκα).  

πκπεξαζκαηηθά απνδεηθλύεηαη πσο ην βειελεθέο κεηώλεηαη θαζώο ε πεξίκεηξνο ελόο ζηνκίνπ 

απμάλεηαη, όηαλ ζπγθξίλνληαη δύν ζηόκηα κε ην ίδην εκβαδόλ. 

3. Πηώζε 

Ωο πηώζε νξίδεηαη ε θαηαθόξπθε απόζηαζε κεηαμύ άμνλα ζηνκίνπ θαη ηεο εγθάξζηαο ηνκήο ηνπ 

ξεύκαηνο αέξα ζην ηέινο ηνπ βειελεθνύο. 

Ζ πηώζε νθείιεηαη θπξίσο ζηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ πξσηεύνληνο θαη δεπηεξεύνληνο 

ξεύκαηνο. Καζώο ν αέξαο πξνζαγσγήο είλαη ςπρξόηεξνο δηαζέηεη κεγαιύηεξε ππθλόηεηα από ηνλ αέξα 

ηνπ δσκαηίνπ κε απνηέιεζκα λα θαηέιζεη ζαλ βαξύηεξνο πνπ είλαη. Σν θαηλόκελν απηό νθείιεηαη επίζεο 

θαη ζηε κεηαηξνπή ηεο δπλακηθήο πίεζεο ζε ζηαηηθή. 

Ζ πηώζε είλαη αλάινγε ηεο ζεξκνθξαζηαθήο δηαθνξάο    κεηαμύ ηεο ςπρξήο δέζκεο θαη ηνπ αέξα ηνπ 

δσκαηίνπ θαη ηνπ βειελεθνύο, ελώ είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε κε ηελ ηαρύηεηα εμόδνπ από ην ζηόκην 

  . Αλ δελ ππάξρεη ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά, ην ξεύκα αέξα παξνπζηάδεη κηθξόηεξε πηώζε, ιόγσ ηεο 

θαηαθόξπθεο δηεύξπλζεο ηνπ, θαζώο ζπκπαξαζύξεη ηνλ αέξα ηνπ δσκαηίνπ. 
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Δηθόλα 16: Πηώζε θαη βειελεθέο δέζκεο αέξα  

 

4. Γηάρπζε θαη απόθιηζε 

Ο αέξαο πνπ βγαίλεη από έλα ζηόκην, όηαλ δελ ζπλαληά εκπόδηα ζηελ δηαδξνκή ηνπ, παίξλεη ηελ κνξθή 

ζπκκεηξηθήο δέζκεο (θαηά θαλόλα θσληθήο). Αλ γηα κία δεδνκέλε απόζηαζε από ην ζηόκην ζεσξεζεί κία 

δηαηνκή θάζεηε πξνο ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο ηεο δέζκεο, νξίδεηαη ε απόθιηζε ( ) σο ε κέγηζηε απόζηαζε 

από ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο ηεο δέζκεο. Γηάρπζε ( ) νλνκάδεηαη ε ζπλνιηθή κέγηζηε απόζηαζε 

(                      ). 

Ζ απόζηαζε ησλ θέληξσλ δύν παξαθείκελσλ ζηνκίσλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε ηεο δηάρπζεο ηνπ 

ελόο ζηνκίνπ γηα ην απαηηνύκελν βειελεθέο. Ζ απόζηαζε ηνπ θέληξνπ ελόο ζηνκίνπ από ηνλ 

παξαθείκελν ηνίρν πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε ηεο απόθιηζεο ηνπ ζηνκίνπ γηα ην απαηηνύκελν 

βειελεθέο. 

5. Πηώζε πίεζεο αέξα 

Σα ζηόκηα πξνθαινύλ κία πηώζε πίεζεο ηνπ αέξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ ζηνλ ππνινγηζκό 

ηεο απαηηνύκελεο πηώζεο πίεζεο ηνπ αλεκηζηήξα. Ζ δηέιεπζε ηνπ αέξα κέζα από έλα ζηόκην 

ζπλεπάγεηαη κε κία πηώζε πίεζεο ε νπνία νθείιεηαη ζηελ κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο ηνπ αέξα ζε ηαρύηεηα 

θαη ζε θαηλόκελα ηξηβήο ζην ίδην ην ζηόκην. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηα ζηόκηα απαγσγήο, θαζώο ε αλαγθαία δηαθνξά πίεζεο γηα λα 

σζήζεη κία κάδα αέξα ζε έλα άλνηγκα πξέπεη λα επαξθεί θαη γηα λα ηελ επηηαρύλεη από ηελ κηθξή 

ηαρύηεηα πνπ έρεη κέζα ζηνλ ρώξν, κέρξη ηελ ηαρύηεηα ηνπ αεξαγσγνύ ζην νπνίν είλαη πξνζαξκνζκέλν 

ην ζηόκην. 

 6. Σαρύηεηα εμόδνπ, Σειηθή ηαρύηεηα βειελεθνύο θαη Σαρύηεηα δσκαηίνπ 

Σαρύηεηα εμόδνπ    νλνκάδεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ αέξα πνπ δηέξρεηαη από ην ζηόκην, κεηξνύκελε ζε 

απόζηαζε 2,5 cm από ην ζηόκην. Σειηθή ηαρύηεηα βειελεθνύο    νλνκάδεηαη ε κέγηζηε ηαρύηεηα ζην 

όξην ζπγθεθξηκέλνπ βειελεθνύο, ελώ ηαρύηεηα δσκαηίνπ    νλνκάδεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ αέξα κέζα ζηνλ 

ρώξν. Ζ ηαρύηεηα δσκαηίνπ είλαη απηή πνπ επεξεάδεη ηηο ζπλζήθεο άλεζεο θαη είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 

βειελεθνύο ( ), ηεο ηειηθήο ηαρύηεηαο (  ), ηεο ζεξκνθξαζηαθήο δηαθνξάο, θαζώο θαη ηπρώλ εκπνδίσλ 

πνπ ζπλαληά ην ξεύκα αέξα (δνθάξηα, θσηηζηηθά ζώκαηα, θιπ). Ο αθόινπζνο πίλαθαο δίλεη ηηο 

ζπληζηώκελεο ηαρύηεηεο γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο. 

 



 
21 

Σαρύηεηα εμόδνπ    (   ) Δθαξκνγέο 

1,5 – 2,5 Βηβιηνζήθεο, ηνύληην 

2,5 – 3,8 Καηνηθίεο, Γξαθεία, Ξελνδνρεία 

4,0 Καηαζηήκαηα, Δζηηαηόξηα 

5,0 Αίζνπζεο εθδειώζεσλ, Γπκλαζηήξηα 

7,0 Δξγνζηάζηα, Μεγάια θαηαζηήκαηα 

Πίλαθαο 2: πζρέηηζε ηαρύηεηαο εμόδνπ ζηνκίνπ (Vk) κε εθαξκνγέο θιηκαηηζκνύ  

7. ηάζκε ζνξύβνπ 

Καζώο ν αέξαο δηέξρεηαη από έλα ζηόκην δεκηνπξγείηαη ζόξπβνο. Ζ κέηξεζε ζνξύβνπ θξίλεηαη αλαγθαία 

ώζηε λα κελ ππεξβαίλεη ηα όξηα ηεο άλεζεο. Καζώο ν ζόξπβνο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαρύηεηα εμόδνπ, ν 

πεξηνξηζκόο ηεο ηαρύηεηαο ζπγθξαηεί ηνλ ζόξπβν ζε νκαιά επίπεδα. ηνλ αθόινπζν πίλαθα δίλνληαη 

ελδεηθηηθέο ηηκέο γηα ηελ ζηάζκε ζνξύβνπ, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο ηνπ ΣΔΔ. 

Δίδνο ρώξνπ Θόξπβνο (     )  

Αίζνπζεο ζπλαπιηώλ, ηνύληην 

ερνγξαθήζεσλ 

25 

Τπλνδσκάηηα ζπηηηώλ, Αίζνπζεο 

δηαιέμεσλ, Βηβιηνζήθεο 

30 

Καζηζηηθά ζπηηηώλ, Τπλνδσκάηηα 

μελνδνρείσλ, Γσκάηηα λνζνθνκείσλ, 

Γξαθεία, Δζηηαηόξηα, Κηλεκαηνγξάθνη 

35 

Καηαζηήκαηα, Δξγαζηήξηα, Υώξνη 

αλακνλήο 

40 

Κνπδίλεο, Server room, Super market 50 

Διαθξέο βηνκεραλίεο 60 

Πίλαθαο 3: Δπηηξεπηά όξηα ζνξύβνπ 

πλεπώο ζθνπόο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα εμάγεη πίλαθεο όπνπ ζα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηινγή 

ζηνκίσλ. Σα κεγέζε ηεο νγθνκεηξηθήο παξνρήο αέξα, ηνπ βειελεθνύο, ηεο πηώζεο, ηεο δηάρπζεο, ηεο 

απόθιηζεο θαη ηεο ζηάζκεο ζνξύβνπ είλαη ζπλάξηεζε ηεο πίεζεο θαη ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αέξα ηα νπνία 

θαη ζα κεηξώληαη. Ζ ζηάζκε ζνξύβνπ απνηειεί έλα δηαθνξεηηθό θπζηθό κέγεζνο ην νπνίν απαηηεί θαη 

δηαθνξεηηθνύ είδνπο όξγαλα κέηξεζεο ηα νπνία δε ζα αλαιπζνύλ ζηελ παξνύζα εξγαζία. 

Σα ζηόκηα ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή ηνπο. Οη θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο 

είλαη νη παξαθάησ: 
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ηόκηα ηνίρνπ: 

 

Δηθόλα 17: ηόκίν WR150 ζηαζεξώλ πηεξπγίσλ  Δηθόλα 18: ηόκην WS-102 κε θηλεηά πηεξύγηα 

 
ηόκηα γξακκηθά: 

 

Δηθόλα 19: ηόκην LF-201 ζηαζεξώλ πηεξπγίσλ      Δηθόλα 20: ηόκην TL-200 γηα ηνπνζέηεζε ζε 

αγσγό 
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ηόκηα ηύπνπ Slot: 

 

 

Δηθόλα 21 : ηόκην ζρηζκήο SL-851-L    Δηθόλα 22: ηόκην SW γηα ηνπνζέηεζε ζε 

αγσγό 

 

ηόκηα νξνθήο: 

 

Δηθόλα 23: ηόκην CM-504 κε θακπύια πηεξύγηα  Δηθόλα 24: ηόκην CR-700  
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ηόκηα γηα κεγάια ύςε: 

 

 

Δηθόλα 25:  ηόκην Multijet     Δηθόλα 26: ηόκην SW-1400 

 

ηόκηα γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο: 

 

Δηθόλα 27:  ηόκην SC-1550     Δηθόλα 28: ηόκην αλνηγόκελν κε θίιηξν 
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Δηδηθέο θαηαζθεπέο ζηνκίσλ γηα θακπύιν ηνίρσκα: 

 

 

Δηθόλα 14: Δηδηθή θαηαζθεπή θακπύινπ ζηνκίνπ   Δηθόλα 15: Κακπύιν γξακκηθό ζηόκην 

 

Όπσο κπνξεί εύθνια λα παξαηεξήζεη θαλείο ε πνηθηιία ησλ ζηνκίσλ είλαη πνιύ κεγάιε θαζώο είλαη 

αλάινγε ησλ εθαξκνγώλ θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ ππάξρνπλ. Καηά ζπλέπεηα ε κεηξεηηθή δηάηαμε πξέπεη 

λα θαηαζθεπαζηεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα πξνζθέξεη ηελ ειεπζεξία θαη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα 

κπνξεί λα κεηξήζεη ζηόκηα εηδηθώλ θαηαζθεπώλ. 

 

1.2 Πεξηγξαθή κεηξεηηθήο δηάηαμεο αεξνδπλακηθήο 

 

Οη απνδόζεηο ησλ ζηνκίσλ (παξνρή, βειελεθέο, πηώζε πηέζεσο, ζηάζκε ζνξύβνπ, δέζκε θιπ) είλαη 

ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ζσζηή επηινγή θαη ηε δηαζηαζηνιόγεζή ηνπο. 

Σν εξγαζηήξην ζα απνηειείηαη από δύν αίζνπζεο. ηελ πξώηε αίζνπζα ζα γίλνληαη κεηξήζεηο πνπ 

αθνξνύλ ηελ πίεζε (ζηαηηθή, δπλακηθή) , ηελ ηαρύηεηα ηνπ αέξα, ηε ζεξκνθξαζία θαζώο θαη ηε ζηάζκε 

ζνξύβνπ. Ζ δηάηαμε ζα πξνζνκνηώλεη ηελ θιηκαηηζηηθή εγθαηάζηαζε κέρξη κηα ζπγθεθξηκέλε απόζηαζε 

κεηά ηελ έμνδν ηνπ ζηνκίνπ. Σν ελδηαθέξνλ ζηελ αίζνπζα απηή επηθεληξώλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

αλαγθώλ ελόο ζηνκίνπ ώζηε λα παξνπζηάδεη ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ζηελ έμνδό ηνπ. 

Ζ δηάηαμε απνηειείηαη από δύν αλεκηζηήξεο πξνζαγσγήο νη νπνίνη ειέγρνληαη κε inverter θαη κπνξνύλ 

λα παξέρνπλλ έσο θαη 15.000       αέξα ζην ρώξν. Οη αλεκηζηήξεο απηνί κπνξνύλ λα απνκνλσζνύλ κε 

δηαηάμεηο damper θαη λα νδεγήζνπλ έηζη ηνλ αέξα ζηνλ θαηάιιειν ρώξν. ηε ζπλέρεηα ην δίθηπν 

ελώλεηαη κε έλαλ αγσγό πξνζαγσγήο, έλα θνπηί ηζνθαηακεξηζκνύ αέξα θαη ηέινο ην πξνο κέηξεζε 

ζηόκην. 
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Οη θύξηεο κεηξήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ είλαη νη εμήο: 

1) ηνλ αγσγό: Μέηξεζε ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο πίεζεο, κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο 

2) Πξηλ ηελ έμνδν ηνπ ζηνκίνπ: Μέηξεζε ζηαηηθήο πίεζεο 

3) Μεηά ηελ έμνδν ηνπ ζηνκίνπ: Μέηξεζε δπλακηθήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο 

4) ηάζκεο ζνξύβνπ ζηελ έμνδν ηνπ ζηνκίνπ 

 

ηελ δεύηεξε αίζνπζα δηελεξγνύληαη κεηξήζεηο γηα ηελ απόδνζε ηνπ ζηνκίνπ ζην ρώξν. Ο εμνπιηζκόο 

πξέπεη λα πξνζνκνηώλεη κηα ξεαιηζηηθή ξνή ζην ρώξν. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ε θιηκαηηζηηθή κνλάδα ζα 

πξέπεη λα έρεη πξόζβαζε ζε ζηόκηα ηνίρνπ θαη νξνθήο θαζώο επίζεο θαη λα ζπλδέεηαη κε ζηόκηα 

επηζηξνθήο. Αθξηβώο όπσο ζπκβαίλεη ζε κηα θιαζηθή εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνύ κε ζύζηεκα δηαλνκήο 

αέξα κε θαλάιηα θαη ζηόκηα. ηελ αίζνπζα απηή ζα ιακβάλνληαη κεηξήζεηο ηαρύηεηαο αέξα ζε όιν ην 

ρώξν ηνπ δσκαηίνπ. 

Οη θύξηεο κεηξήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ είλαη νη εμήο: 

1) Μέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ρώξνπ 

2) Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο 

3) Μέηξεζε ζηαηηθήο πίεζεο πξηλ ηελ έμνδν ηνπ ζηνκίνπ 

ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή ζα αζρνιεζνύκε κόλν κε ηα θαηλόκελα ξνήο ηεο πξώηεο δηάηαμεο, ηεο 

ζήξαγγαο αεξηζκνύ. 

 

1.3 Καλνληζηηθό πιαίζην 
 

Σν θαλνληζηηθό πιαίζην ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε κεηξεηηθή δηάηαμε είλαη ην ΔΛΟΣ - ΔΝ12238 

(Αεξηζκόο θηηξίσλ - ηόκηα αέξα - Αεξνδπλακηθέο δνθηκέο θαη ραξαθηεξηζκόο γηα εθαξκνγή κεηθηήο 

ξνήο) θαη απνηειεί επξσπαηθό θαη ηαπηόρξνλα εζληθό πξόηππν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό αεξνδπλακηθώλ 

δνθηκώλ. Σν θαλνληζηηθό πιαίζην νξίδεη: 

 Σα απαξαίηεηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αίζνπζαο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

 Σα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο 

 Γηάθνξεο κεζόδνπο κέηξεζεο ηεο πίεζεο, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αέξα 

 Σελ δηάηαμε ηεο εγθαηάζηαζεο ιεπηνκεξώο 

 Σελ δηαδηθαζία ησλ κεηξήζεσλ 

 Γηνξζώζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα γίλνπλ αλαιόγσο ησλ εμσηεξηθώλ ζπλζεθώλ 

 Σνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ 
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Μέηξεζε Ογθνκεηξηθήο παξνρήο 

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο νγθνκεηξηθήο παξνρήο ηα όξγαλα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ηππνπνηεκέλα θαηά EN ISO 5167-1. 

Ζ ειάρηζηε απαίηεζε ζε αθξίβεηα γηα ηα όξγαλα απηά δίλεηαη από ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

ΔΤΡΟ      Αθξίβεηα % 

250-25000 ±2,5 

25-250 ±5 

Πίνακασ 4: Απαίτηςη ακρίβειασ μετρητικϊν παροχήσ αζρα 

Σα όξγαλα κέηξεζεο παξνρήο πξέπεη λα ειέγρνληαη θάζε 12 κήλεο ην κέγηζην. Ο έιεγρνο απηόο κπνξεί 

λα γίλεη κε κία από ηηο ηξεηο αθόινπζεο κεζόδνπο: 

1. Γηαζηαζηνινγηθόο έιεγρνο γηα όια ηα όξγαλα κέηξεζεο παξνρήο ηα νπνία δελ απαηηνύλ 

βαζκνλόκεζε. 

2. Έιεγρνο βαζκνλόκεζεο ζε όιν ην εύξνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν κε ηελ 

νπνία βαζκνλνκήζεθαλ αξρηθώο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

3. Έιεγρνο κε ζύγθξηζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ νξγάλνπ κε έλα ίδηνπ ηύπνπ όξγαλν ην νπνίν είλαη 

πηζηνπνηεκέλν θαηά  EN ISO 5167-1. 

Μέηξεζε Πίεζεο 

Ζ πίεζε ζύκθσλα κε ην ISO ΔΝ12238 πξέπεη λα κεηξεζεί κε βαζκνλνκεκέλν καλόκεηξν. Ζ κέγηζηε 

ελδηάκεζε θιίκαθα έλδεημεο είλαη αλάινγε ηνπ εύξνπο κέηξεζεο ηνπ νξγάλνπ θαη δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

Δύξνο    Μέγηζηε ελδηάκεζε θιίκαθα έλδεημεο    

≤25 1 

25<x<250 2,5 

250<x<500 5 

≥500 25 

Πίνακασ 5: Εφροσ μζτρηςησ και βαθμονόμηςη μετρητικϊν πίεςησ 
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Ζ βαζκνλόκεζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο πίεζεο νθείιεη λα γίλεηαη: 

1. Με κηθξνκαλόκεηξν αθξίβεηαο       , γηα όξγαλα κε εύξνο κέηξεζεο έσο      . 

2. Με κηθξνκαλόκεηξν αθξίβεηαο     , γηα όξγαλα κε εύξνο κέηξεζεο       . 

3. Με κηθξνκαλόκεηξν αθξίβεηαο     ηεο έλδεημεο, γηα όξγαλα κε εύξνο κέηξεζεο πάλσ από 

      . 

Μέηξεζε ηαρύηεηαο 

Ζ κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αέξα, εηδηθά ζηα ζεκεία όπνπ είλαη ηδηαίηεξα ρακειή, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο απόδνζεο ησλ ζηνκίσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε κεηξεηηθά όξγαλα ηα νπνία αθνινπζνύλ 

ην EN 13182:1998. 

Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο 

Οη κεηξήζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα γίλνπλ κε ζεξκόκεηξα πδξαξγύξνπ, ζεξκόκεηξα αληίζηαζεο, 

ζεξκνδεύγε ή άιια θαηάιιεια όξγαλα. Οθείινπλ λα έρνπλ δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα θαηά κέγηζην 0,5 Κ θαη 

λα έρνπλ βαζκνλνκεζεί ζε αθξίβεηα ηεο ηάμεο ησλ 0,25 Κ. 

Μέηξεζε ηεο απαηηνύκελεο ζηαηηθήο πίεζεο θαη ηεο ελεξγνύ ηαρύηεηαο    

Ζ απαηηνύκελε πίεζε ελόο ζηνκίνπ, γηα δεδνκέλε νγθνκεηξηθή παξνρή εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν, ην 

κέγεζνο θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ αέξα πξηλ από απηό. Σν πξνο εμέηαζε ζηόκην πξέπεη λα εθαξκόζεη πάλσ 

ζε έλαλ ηππνπνηεκέλν αγσγό, ν νπνίνο ζα έρεη κήθνο ίζν κε ηε δηάκεηξν ηνπ ζηνκίνπ (αλ απηό είλαη 

θπθιηθό) ή ίζν κε        (αλ απηό είλαη νξζνγώλην). Ζ είζνδνο ηνπ αγσγνύ απηνύ πξέπεη λα είλαη 

θσληθή θαη θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρέδην. 

 

 

 

Εικόνα 16: Διάταξη ςτομίου και plenum box   Εικόνα 17: Test duct τοποθετημζνο ανάντι του ςτομίου 
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ηελ πεξίπησζε όπνπ ην ζηόκην δηαζέηεη θάπνην επηπιένλ εμάξηεκα (damper, flow equalizer) ν 

ηππνπνηεκέλνο αεξαγσγόο ηνπνζεηείηαη πξηλ από απηά. 

Γηα θάζε ζηόκην γίλνληαη κεηξήζεηο ώζηε λα εμαρζεί κηα ζρέζε κεηαμύ πίεζεο θαη νγθνκεηξηθήο 

παξνρήο. Γηα λα ππνινγηζζεί ε ειάρηζηε απαηηνύκελε πίεζε ζην ζηόκην νη κεηξήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ κε 

ην damper λα έρεη ηα θύιια ηνπ ζε ηέζζεξηο ζέζεηο (25%, 50%, 75%, 100%). Δπίζεο πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη αθξηβώο ην ζεκείν ην νπνίν ιακβάλεηαη ε κέηξεζε ζηα απνηειέζκαηα. 

ην πξόηππν ΔΝ 12238 αλαθέξνληαη δύν κέζνδνη κέηξεζεο ηεο ζηαηηθήο πίεζεο ησλ ζηνκίσλ αλάινγα 

κε ην είδνο ηνπ ζηνκίνπ.  

 Ζ πξώηε κέζνδνο αλαθέξεηαη ζε ζηόκηα ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη ζε αγσγνύο 

 Ζ δεύηεξε κέζνδνο αλαθέξεηαη ζε ζηόκηα ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη ζε plenum 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ άκεζε κέηξεζε ζηνκίσλ ηνίρνπ θαη νξνθήο 

ζηα νπνία ζπλίζηαηαη ε ύπαξμε plenum γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, ελώ ζα κπνξεί κε κηθξέο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ plenum λα δερζεί νπνηνδήπνηε ζηόκην, εηδηθήο ή κε θαηαζθεπήο. 

Μέηξεζε ηεο ζηαηηθήο πίεζεο 

Ζ εγθαηάζηαζε απηή είλαη θαηάιιειε γηα ζηόκηα ηνίρνπ ή νξνθήο ηα νπνία ζπλδένληαη ζπλήζσο ζε 

plenum box. Ζ εγθαηάζηαζε θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ ηξηζδηάζηαηεο όςεηο όπνπ απεηθνλίδεηαη ε δηάηαμε 

ηεο ζήξαγγαο θαη ηνπ ρώξνπ.  

 

 

 

 

Εικόνα 18: Κάτοψη χϊρου εργαςτηρίου   Εικόνα 19: Πλάγια όψη χϊρου - αεροςήραγγασ  
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Οη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο ώζηε λα ηθαλνπνηνύλ ηελ παξαθάησ αληζόηεηα: 

  

 
 √

  

  
             (1) 

      

όπνπ 

  : είλαη ε νγθνκεηξηθή παξνρή ζε        

 : ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζαιάκνπ πνπ θαίλεηαη θαη ζηε θσηνγξαθίαο      ζε    

  : ε ζηαηηθή πίεζε ζε    

 : ε ππθλόηεηά ηνπ αέξα ζε       

Ζ απαηηνύκελε ζηαηηθή πίεζε κεηξάηαη κέζσ, ηνπιάρηζηνλ ελόο, ζηαηηθνύ pitot ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε 

απόζηαζε 0,05 m από ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζαιάκνπ. 

Ζ αεξνζήξαγγα νθείιεη λα θέξεη δηαηάμεηο γηα ηελ δεκηνπξγία νκνηόκνξθεο ζηξσηήο ξνήο απαιιαγκέλε 

από ζηξνβηιηζκνύο. 

Γηα ηελ εμαγσγή ηνπ δηαγξάκκαηνο      απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο νγθνκεηξηθέο παξνρέο, 

ώζηε λα ζρεκαηηζηεί πιήξσο ε γξαθηθή παξάζηαζε ζπζρέηηζεο πηώζεο πίεζεο θαη νγθνκεηξηθήο 

παξνρήο. 

 

Αληηζηάζκηζε ηεο νιηθήο πίεζεο 

Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο κέηξεζεσλ νη ηηκέο ηεο ζηαηηθήο πίεζεο αλάγνληαη κε ηελ αθόινπζε 

εμίζσζε ζε ζηαηηθή πίεζε αέξα πξόηππσλ ζπλζεθώλ ζεξκνθξαζίαο 20°C. 

          
  

 
           (2) 

Ύζηεξα θαηαζθεπάδεηαη ην δηάγξακκα νιηθήο πίεζεο – νγθνκεηξηθήο παξνρήο (    ). 

Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα παξνπζηαζζεί ην δηάγξακκα ζηαηηθήο πίεζεο – νγθνκεηξηθήο παξνρήο (    ). 

Σέινο ππνινγίδεηαη ε ζηαζεξά απσιεηώλ   κε ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο. 

  
  

  
            (3) 

  
  

  
             (4) 

όπνπ       είλαη ηα κεγέζε πνπ κεηξήζακε θαη    πξνθύπηεη από ηελ ζρέζε: 
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            (5) 

όπνπ   θαη    είλαη ίδεο ζπλζήθεο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Μέηξεζε ελεξγνύ ηαρύηεηαο    θαη ππνινγηζκόο ηεο επηθάλεηο    ηνπ ζηνκίνπ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ελεξγνύ ηαρύηεηαο πξέπεη ην damper, αλ ππάξρεη, λα έρεη ηα θύιια ηνπ 

αλνηθηά. Αληίζηνηρα θαη πάιη θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο ησλ παξαθάησ κεγεζώλ γηα ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ 

νγθνκεηξηθέο παξνρέο: 

 Ογθνκεηξηθή παξνρή 

 ηαηηθή πίεζε 

Ζ ηαρύηεηα αέξα κεηξάηαη ζε δηάθνξα ζεκεία κπξνζηά από ην ζηόκην ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Ζ ελεξγόο ηαρύηεηα νξίδεηαη σο ν κέζνο όξνο ησλ ηαρπηήησλ ησλ κεηξήζεσλ πνπ 

ειήθζεζαλ γηα θάζε νγθνκεηξηθή παξνρή μερσξηζηά. 

    ∑
  

 
            (6) 

όπνπ   ν αξηζκόο ησλ κεηξήζεσλ. 

Σαπηόρξνλα γίλεηαη θαηαγξαθή ζηα ζεκεία ηνπ ρώξνπ ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη νη κέηξεζεηο. Δλ 

ζπλερεία νη ηηκέο ηεο νγθνκεηξηθήο παξνρήο αλάγνληαη ζε πξόηππεο ζπλζήθεο κε ηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

         
 

   
           (7) 

 

Τπνινγηζκόο ελεξγνύ επηθάλεηαο    

Ζ δηνξζσκέλε ηηκή ηεο παξνρήο δηαηξείηαη κε ηελ ελεξγό ηαρύηεηα. Ζ ελεξγόο επηθάλεηα πξνθύπηεη σο ην 

πειίθν ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ επηκέξνπο ελεξγώλ επηθαλεηώλ, πνπ πξνέθπςαλ από θάζε μερσξηζηή 

παξνρή πξνο ην αξηζκό ησλ δηαθνξεηηθώλ παξνρώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

 

    
      

   
           (8) 

 

   ∑
   

 
           (9) 
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Αλ ε κέζε ηηκή ηεο ελεξγνύ ηαρύηεηαο δηαθέξεη πεξηζζόηεξν από 5% από θάζε κία ηηκή ηεο ελεξγνύ 

ηαρύηεηαο ηόηε ε ηηκή ηεο    πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε βάζε ηελ νγθνκεηξηθή παξνρή, αιιηώο ζεσξείηαη 

ζηαζεξή. 

Αλ 

 |   |            ή   |   |            

ηόηε 

           

 

Aλ            |   |             

ηόηε      είλαη ζηαζεξό. 

 

1.4 Θεσξεηηθό ππόβαζξν 
 

ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη θάπνηα ζηνηρεία θαη παξαδνρέο γηα ηελ καζεκαηηθή αλάιπζε ηεο 

ξνήο γηα ηελ εθαξκνγή. Οη βαζηθέο εμηζώζεηο πεξηγξαθήο ησλ θαηλνκέλσλ ξνήο είλαη : 

 

 Ζ αξρή δηαηήξεζεο ηεο κάδαο 

 Ο δεύηεξνο λόκνο ηνπ Newton 

 Ζ αξρή δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο 

 

Από ηηο βαζηθέο απηέο αξρέο πξνθύπηνπλ θαη αθξηβέζηεξεο καζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο 

είλαη θαηάιιειεο γηα ζπγθεθξηκέλα θπζηθά θαηλόκελα θαη εθαξκνγέο. Κάπνηεο από ηηο 

εμηζώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ είλαη :  

 

 Ζ εμίζσζε ζπλέρεηαο 

 Οη εμηζώζεηο Navier – Stokes 

 

 

 
Δμίζσζε ζπλέρεηαο 

 
Ζ εμίζσζε ηεο ζπλέρεηαο βαζίδεηαη ζηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο κάδαο θαη γηα κόληκε ξνή νξίδεηαη σο: 

 

∯                   (10) 

 
Καηά κήθνο ελόο αγσγνύ ε παξνρή  ̇ δελ κεηαβάιιεηαη από δηαηνκή ζε δηαηνκή ζπλεπώο  

 

 ̇  ∯                     (11) 
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Γηα κεηαβαιιόκελε δηαηνκή θαη αζπκπίεζηε ξνή ε εμίζσζε ζπλέρεηαο γίλεηαη: 

 

                    (12)  

 

 

Δμηζώζεηο Navier Stokes 

 
Γηα λεπησληθά ξεπζηά θαη θαξηεζηαλό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ θαη γηα ηξηζδηάζηαην πεδίν νη εμηζώζεηο 

Navier – Stokes δίλνληαη παξαθάησ: 

 

 

 

 (
  

  
     )                   

 (13) 

 

 
Γηα ηελ παξνύζα εθαξκνγή ε ηαρύηεηα πνπ αλαπηύζζεη ν αέξαο ζηνλ αγσγό πξνζδηνξίδνπλ ηε ξνή σο 

κόληκε, ημώδε, αζπκπίεζηε ηπξβώδε ξνή. 

Γηα ηελ καζεκαηηθή πεξηγξαθή ηεο θίλεζεο ελόο ξεπζηνύ είλαη απαξαίηεην λα νξηζηεί έλαο όγθνο 

ειέγρνπ θαη λα κειεηεζεί ε θίλεζή ηνπ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ ρώξνπ. Οη εμηζώζεηο Navier-Stokes 

απνηεινύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ δεύηεξνπ λόκνπ ηνπ Νεύησλα  ζηνλ ζηνηρεηώδε όγθν ειέγρνπ πνπ έρεη 

επηιερζεί. 

 

Αζπκπίεζηε ξνή   

Ολνκάδεηαη ε ξνή θαηά ηελ νπνία δελ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαβνιή ηεο ππθλόηεηαο ζε όιε ηελ έθηαζε 

ηνπ πεδίνπ ξνήο (όγθνπ ειέγρνπ). Φαηλόκελα ζπκπηεζηόηεηαο εκθαλίδνληαη ζε εθαξκνγέο όπνπ ην κέηξν 

ηεο ηαρύηεηαο είλαη αξθεηά πςειό. Ζ ξνή ραξαθηεξίδεηαη σο ζπκπηεζηή ή αζπκπίεζηε κε ηνλ αξηζκό 

Mach (Παπατσάλλνπ, 2002). 

  
 

 
             (14) 

όπνπ    είλαη ε ηνπηθή ηαρύηεηα ηνπ ξεπζηνύ θαη   ε ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ. 

Γηα       ε ξνή ραξαθηεξίδεηαη σο αζπκπίεζηε 

Γηα ξνέο ηεο ηάμεο              , όπνπ θαη θπκαίλνληαη νη θύξηεο εθαξκνγέο θιηκαηηζκνύ, ε ξνή 

ραξαθηεξίδεηαη σο αζπκπίεζηε. 

 

Σπξβώδεο θαη ζηξσηή ξνή 

Σπξβώδεο είλαη ε ημώδεο ξνή όπνπ ηα ζηνηρεία ηνπ ξεπζηνύ θηλνύληαη ζε αθαλόληζηεο ηξνρηέο πξνο όιεο 

ηηο δηεπζύλζεηο, δεκηνπξγώληαο αλάκημε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ παξαβηάδνληαο νπζηαζηηθά ηηο γξακκέο 
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ξνήο. Γηα ηε κειέηε ηεο ηπξβώδνπο ξνήο απαηηνύληαη πεηξακαηηθά δεδνκέλα ώζηε λα επαιεζεπηεί ε 

επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ ηύξβεο. 

ηξσηή είλαη ε ξνή θαηά ηελ νπνία ηα ζσκαηίδηα θηλνύληαη θαηά ζηξώκαηα, νκαιά κε νκνηόκνξθε 

θαηαλνκή ηεο ηαρύηεηαο ζε θάζε ζηξώκα. Ζ επηθνηλσλία κεηαμύ ζηξσκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

κνξηαθό επίπεδν, ιόγσ ηεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο. 

Ζ ξνή ραξαθηεξίδεηαη σο ζηξσηή ε ηπξβώδεο βάζεη ηνπ αξηζκνύ Reynolds. Ο αξηζκόο Reynolds είλαη 

έλαο αδηάζηαηνο δείθηεο πνπ δίλεη ην κέηξν ηεο αλαινγίαο ησλ αδξαλεηαθώλ δπλάκεσλ πξνο ηηο ημώδεηο 

δπλάκεηο πνζνηηθνπνηώληαο ηε κεηαμύ ηνπο ζρέζε γηα ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή. 

Γηα θπθιηθό αγσγό:     
   

 
        (15) 

Όπνπ   είλαη ε ππθλόηεηα ηνπ κέζνπ,   ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ,   ε δηάκεηξόο ηνπ αγσγνύ θαη   ην 

δπλακηθό ημώδεο ηνπ κέζνπ. 

Γηα ηεηξαγσληθό αγσγό: Αληηθαζηζηώληαο ηελ δηάκεηξν ηνπ αγσγνύ  , κε ηελ πδξαπιηθή δηάκεηξν    

   
  

 
            (16) 

όπνπ   είλαη ε επηθάλεηα δηαηνκήο θαη C ε εζσηεξηθή πεξίκεηξνο ηνπ ηεηξαγσληθνύ αγσγνύ. 

 

Μόληκε ξνή 

Υαξαθηεξίδεηαη ε ξνή ηεο νπνία ην κέηξν θαη ε δηεύζπλζε ηνπ αλύζκαηνο ηεο ηαρύηεηαο δε 

κεηαβάιινληαη ζε ζρέζε κε ην ρξόλν. Δθθξάδεηαη καζεκαηηθά σο: 

  

  
              (17) 

όπνπ   είλαη ην δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο ζε δεδνκέλν ζεκείνπ ηνπ όγθνπ ειέγρνπ. Ζ ηαρύηεηα ξνήο 

κεηαβάιιεηαη από ζεκείν ζε ζεκείν, αιιά όρη ζην ίδην ζεκείν. 

 

Πξνβιήκαηα ζπλνξηαθώλ ηηκώλ 

Έλα πξόβιεκα νλνκάδεηαη πξόβιεκα ζπλνξηαθώλ ηηκώλ όηαλ εθθξάδεηαη κέζσ κηα δηαθνξηθήο 

εμίζσζεο ε νπνία ζπλνδεύεηαη από θάπνηεο νξηαθέο ζπλζήθεο. Ζ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο νθείιεη λα είλαη 

ιύζε ηαπηόρξνλα θαη ησλ νξηαθώλ ζπλζεθώλ.  

Γηα λα βξίζθνπλ εθαξκνγή ηα πξνβιήκαηα ζπλνξηαθώλ ηηκώλ πξέπεη λα είλαη θαιώο ηεζεηκέλα, δειαδή 

γηα θάζε κηα είζνδν ζην ζύζηεκα λα ππάξρεη κνλαδηθή ιύζε – έμνδνο ε νπνία εμαξηάηαη από ηελ είζνδν 

απηή (Chapra & Canale, 2010). Καηά ζπλέπεηα ηα πξνβιήκαηα απηά ραξαθηεξίδνληαη από: 

 Ύπαξμε θαη κνλαδηθόηεηα ιύζεο 

 πλερήο εμάξηεζε ηεο ιύζεο από ηα δεδνκέλα εηζόδνπ 

Τπάξρνπλ δύν είδε ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ. 

 πλνξηαθέο ζπλζήθεο Dirichlet  
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 πλνξηαθέο ζπλζήθεο von Neumann 

Οη ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο Dirichlet δειώλνπλ ηελ ηηκή ηεο ιύζεο-ζπλάξηεζεο   γηα ηελ δηαθνξηθή 

εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηνλ όγθν ειέγρνπ C, ηελ νπνία πξέπεη λα έρεη ζηηο νξηαθέο ζπλζήθεο. Οη 

ζπλζήθεο Dirichlet κπνξεί λα ραξαθηεξηζζνύλ θαη ζαλ ζηαζεξέο ζπλζήθεο ζπλνξηαθώλ ηηκώλ ζηηο νπνίεο 

νξίδνληαη θηλεκαηηθά κεγέζε. 

Οη ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο Neumann δειώλνπλ πσο ε παξάγσγνο ηεο ιύζεο-ζπλάξηεζεο   γηα ηελ 

δηαθνξηθή εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηνλ όγθν ειέγρνπ C, πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλε ηηκή ζηα όξηα ηνπ 

όγθνπ ειέγρνπ. ηηο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο Neumann νξίδνληαη δπλακηθά κεγέζε. 

Δίλαη αδύλαην ζε έλα ζύζηεκα λα νξηζζνύλ θηλεκαηηθά θαη δπλακηθά κεγέζε ηαπηόρξνλα ζε έλα όξην γηα 

ηελ εύξεζε ιύζεο ζε άιιν όξην. Σα όξηα ηνπ ζπζηήκαηνο νξίδνληαη, κέζα από ην πξόγξακκα 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Σνηρώκαηα (Walls), όπνπ νξίδνληαη απηόκαηα ηα θηλεκαηηθά κεγέζε ίζα κε κεδέλ 

 Δίζνδνο (inlet), όπνπ νξίδνληαη κεγέζε βάζεη ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπκε γηα ην ζύζηεκα 

 Έμνδνο (outlet),  όπνπ νξίδνληαη κεγέζε βάζεη ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπκε γηα ην ζύζηεκα 

 πκκεηξηθέο δηεπηθάλεηεο, όπνπ ηα θηλεκαηηθά θαη δπλακηθά κεγέζε νξίδνληαη βάζεη ηεο εηζόδνπ 

Γηα ηελ παξνύζα εθαξκνγή είλαη γλσζηά ηα δπλακηθά θαη θηλεκαηηθά κεγέζε γηα ηελ είζνδν ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Καηά ζπλέπεηα ην πξόβιεκα ραξαθηεξίδεηαη σο κεηθηώλ ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ, εθόζνλ ζα 

πξέπεη λα νξηζζνύλ θηλεκαηηθά θαη δπλακηθά κεγέζε ζηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ παξόληνο πξνβιήκαηνο ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Οξίδνληαη ηα θηλεκαηηθά κεγέζε (ηαρύηεηα) ηα νπνία είλαη γλσζηά ζηελ είζνδν 

 Γίλεηαη κηα ππόζεζε ησλ δπλακηθώλ κεγεζώλ (ζηαηηθή πίεζε) ζηελ έμνδν 

 Ζ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο νξίδεη ηε ζηαηηθή πίεζε ζηελ είζνδν. Ζ ιύζε ε νπνία πξνέθπςε 

πξέπεη λα ζπγθιίλεη κε ηα δεδνκέλα ηεο εηζόδνπ 

 Πξαγκαηνπνηνύληαη ηόζεο επαλαιήςεηο έσο όηνπ ε πίεζε εηζόδνπ, πνπ πξνθύπηεη από ηελ 

ππόζεζε ηεο πίεζεο εμόδνπ, ζπγθιηλεη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα 

 Θέηνπκε σο απνδεθηό όξην ζύγθιηζεο ζθάικα κηθξόηεξν ησλ     
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 Ρνή αέξα ζε δηάηξεην δηάθξαγκα      

Μία από ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζηαηηθήο πίεζεο είλαη ν ζσιήλαο Venturi θαη ην δηάηξεην 

δηάθξαγκα. Θα παξαηεζεί ε καζεκαηηθή πεξηγξαθή ηεο πηώζεο πίεζεο ζε δηάηξεην δηάθξαγκα θαζώο ηε 

γεσκεηξία ηνπ ζα ηε ζπλαληήζνπκε, ηνπηθά, κέζα ζηελ αλάιπζε ηεο ξνήο (Παπαλίθαο, 2010). 

 

Ζ ξνή ζπζηέιιεηαη από ηε δηαηνκή   ζηε δηαηνκή   . 

Οη απώιεηεο ιόγσ ησλ ζηξνβηιηζκώλ πξνθαινύλ 

πηώζε πίεζεο. πλεπώο       ελώ από ηελ εμίζσζε 

ζπλέρεηαο πξνθύπηεη      . Ζ δηαθνξά πίεζεο 

πξνθύπηεη σο 

         
 

 
  

       (18) 

Όπνπ    είλαη ν ζπληειεζηήο πηώζεο πίεζεο. 

Πξνθύπηεη όηη  

 

 

 

   
    

    
 

 
       

  
 

 
  

  
  

  
             (19) 

Ο ζπληειεζηήο ζπζηνιήο νξίδεηαη σο      . Δηζάγσληαο ηνλ γεσκεηξηθό ιόγν ησλ δηαηνκώλ κε ηε 

ζρέζε (ηελ από πάλσ ζρέζε) πξνθύπηεη ν ζπληειεζηήο πηώζεο πίεζεο: 

  
 

  
             (20) 

    
    

  
              (21)  

Ο ζπληειεζηήο α πξνθύπηεη από ηνλ εκπεηξηθό ηύπν 

           
 

  
              (22) 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20: Διάταξη διάτρητου διαφράγματοσ  
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Δπηινγή κνληέινπ ηύξβεο 

Ζ νηθνγέλεηα ησλ κνληέισλ RANS (Reynolds – averaged Navier Stokes) είλαη ε κεγαιύηεξε ζην πεδίν 

ησλ κνληέισλ ηύξβεο. Σα κνληέια απηά πξνζεγγίδνπλ ηα θαηλόκελα ηύξβεο κε ηε ρξήζε όξσλ ημώδνπο. 

Ζ πην θνηλή κεηαβιεηή πνπ ππνινγίδεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο είλαη ε   ή ε θηλεηηθή ελέξγεηα αλά 

κνλάδα κάδαο κε ηπξβώδεηο δηαθπκάλζεηο.  

 

 

Σν κνληέιν     εκθαλίδεη πιενλεθηήκαηα 

ζε ππνινγηζκνύο θνληά ζε ηνηρώκαηα όπνπ 

εκθαλίδνληαη αληίζεηεο θιίζεηο πίεζεο. Σν 

κνληέιν απηό εκθαλίδεη επίζεο πνιύ θαιή 

πξόβιεςε ζην δηαρσξηζκό ησλ επηπέδσλ 

(layers) ηεο ξνήο θαη ηεο κεηάβαζεο από ηo 

έλα ζην άιιν. Eπίζεο εκθαλίδεη 

πιενλεθηήκαηα ζε εθαξκνγέο ειεύζεξεο ξνήο. 

Σν κνληέιν     δελ είλαη θαηάιιειν γηα 

ξνέο ηύπνπ jet.   

ε αληίζεζε κε ηα κνληέια     όπνπ 

εκθαλίδνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζε ξνέο 

καθξηά από ηνηρώκαηα. Έλαο ζπλδπαζκόο ησλ 

πξνηεξεκάησλ ησλ δύν κνληέισλ είλαη 

εθηθηόο κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ   
     .   

Σν κνληέιν         έρεη κηα ζπλάξηεζε δηαρσξηζκνύ όπνπ ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν     θνληά ζε 

ηνηρώκαηα θαη ην κνληέιν     καθξηά από απηά (Menter, 1994). θνπόο ηνπ κνληέινπ είλαη λα 

ζπλδπάζεη ηνλ εύξσζην θαη αθξηβή ππνινγηζκό ηνπ κνληέινπ     θνληά ζε πεξηνρέο κε ηνηρώκαηα κε 

ην κνληέιν     ην νπνίν θέξεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηελ ειεύζεξε ξνή. Σν κνληέιν         

είλαη παξόκνην κε ην κνληέιν     κε ηηο παξαθάησ δηαθνξέο: 

1. Σα κνληέια     θαη     πνιιαπιαζηάδνληαη κε κηα ζπλάξηεζε ζπλδπαζκνύ θαη 

πξνζηίζεληαη καδί. Ζ ζπλάξηεζε απηή ιεηηνπξγεί ζαλ δηαθόπηεο όπνπ ελεξγνπνηεί ηελ     

θνληά ζε ηνηρώκαηα θαη ηελ     καθξηά από απηά. 

2. Σν κνληέιν     ελζσκαηώλεη έλαλ όξν θιίζεο ηεο απνζνβνύκελεο δηάρπζεο ζηελ εμίζσζε  . 

3. Ο νξηζκόο ηνπ ηπξβώδνπο ημώδνπο κεηαηξέπεηαη κε ζθνπό λα ππνινγίζεη ηε κεηαηόπηζε ηεο 

δηαηκεηηθήο ηάζεο  ιόγσ ηύξβεο. 

4. Οη ζηαζεξέο ηνπ κνληέινπ αιιάδνπλ 

Οη αιιαγέο απηέο κεηαηξέπνπλ ην         κνληέιν ζε έλα κνληέιν κε απμεκέλε αθξίβεηα θαη 

πηζηόηεηα γηα κεγάιν εύξνο ξνώλ ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθό     κνληέιν.  

 

Εικόνα 21: Μοντζλα τφρβησ  
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Οη εμηζώζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ην κνληέιν απηό είλαη νη εμήο: 

 

  
     

 

   
       

 

   
(  

  

   
)    ̃            

 (23) 

 

  
     

 

   
       

 

   
(  

  

   
)                 

 (24) 

 

Όπνπ  

  ̃ : ν ξπζκόο παξαγσγήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ιόγσ ηύξβεο ππνινγηζκέλε από ηηο κέζεο ηηκέο ησλ 

θιίζεσλ ησλ ηαρπηήησλ 

  : ν ξπζκόο παξαγσγήο σ (εηδηθό πνζνζηό απνξξόθεζεο) 

  : απνηειεζκαηηθόηεηα δηάρπζεο ηνπ k 

  : απνηειεζκαηηθόηεηα δηάρπζεο ηνπ σ 

  : απνξξόθεζε ηνπ k 

  : απνξξόθεζε ηνπ σ 

  : όξνο δηάρπζεο ζην θάζεην επίπεδν 

  : όξνο πνπ πξνζδηνξίδνληαη από ην ρξήζηε αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή 

  : όξνο πνπ πξνζδηνξίδνληαη από ην ρξήζηε αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή 

Μηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ κνληέινπ είλαη πέξα από ηνπο ζθνπνύο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο. 

 

Αιγόξηζκνο Coupled 

Ο αιγόξηζκνο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί όξνπο πίεζεο επηηξέπεη ηελ επηινγή ε 

ιύζε λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ζπδεπγκέλε (coupled) είηε δηαρσξηζκέλε (segregated). Σν ζρήκα 

ζπδεπγκέλεο ιύζεο πξνζθέξεη θάπνηα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ην ζρήκα δηαρσξηζκέλεο ιύζεο. 

Βαζηθό πιενλέθηεκα είλαη όηη πξνζθέξεη κηα εύξσζηε θαη απνδνηηθή ιύζε γηα ξνέο κνλνθαζηθέο 

ζηαζεξήο ξνήο, κε κεγαιύηεξε επίδνζε ζε ζρέζε κε ηε δηαρσξηζκέλε ιύζε ε νπνία ιύλεη ηηο εμηζώζεηο 
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ηεο νξκήο θαη ηεο δηόξζσζεο ηεο πίεζεο μερσξηζηά. Ο δηαρσξηζκόο απηόο έρεη σο απνηέιεζκα κηα πην 

αξγή ζύγθιηζε. 

 

 

 

 

1.5 ρεδηαζκόο κεηξεηηθήο δηάηαμεο 
 

ηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλεηαη ε θάηνςε ηνπ ρώξνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 
Εικόνα 22: Κάτοψη χϊρου εργαςτηρίου 

 

Ο δηαζέζηκνο ρώξνο είλαη 5.6m x 7.5m κε ύςνο 5.2m. Ο πεξηβάιινληαο ρώξνο βξίζθεηαη από ηελ 

απέλαληη πιεπξά ηεο δηπιήο ζύξαο πνπ θαίλεηαη ζην ζρέδην. Δμσηεξηθά είλαη ηνπνζεηεκέλε ε 

θιηκαηηζηηθή κνλάδα θαη νη δύν ειεγρόκελνη αλεκηζηήξεο παξνρήο αέξα. ην ρώξν ζα ππάξρεη γξαθείν 

γηα ηνπνζέηεζε ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ (ππνινγηζηήο – ζπλδέζεηο κε κεηξεηηθά, plc) ώζηε λα 

γίλεηαη απ’ επζείαο ε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ζε αξρεία επεμεξγάζηκα. Ο ειεθηξνινγηθόο πίλαθαο 

ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ηζρύνο ζην ρώξν, θαζώο θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

αλεκηζηήξσλ κέζσ inverter. 
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Ο ρώξνο ησλ κεηξήζεσλ επηθεληξώλεηαη κπξνζηά ζηελ έμνδν ηνπ ζηνκίνπ. Δθεί ζα ππάξρνπλ νη 

κεηξεηηθέο δηαηάμεηο, θαη όινη νη απαξαίηεηνη κεραληζκνί γηα ηελ ιήςε κεηξήζεσλ ζην επίπεδν κπξνζηά 

από ην ζηόκην. Μηα πεξεηαίξσ αλάιπζε ζα γίλεη ζην ηξίην θεθάιαην. 

 

Εικόνα 23: χεδιαςμόσ κάτοψησ χϊρου εργαςτηρίου (ςκαρίφημα) 
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Ζ κεηξεηηθή δηάηαμε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα ζρεδηαζηεί ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ πξνηύπνπ EN12238 

θαη ζα απνηειείηαη από: 

1. Αλεκηζηήξα πξνζαγσγήο αέξα νδεγνύκελν από δηάηαμε inverter θαη πίλαθα ξπζκίζεσλ ώζηε λα 

δίλεη ηηο επηζπκεηέο νγθνκεηξηθέο παξνρέο. 

 

Πίνακασ 6: Γράφημα παροχήσ – ςτατικήσ πίεςησ ανεμιςτήρα Εικόνα 24: Φυγοκεντρικόσ ανεμιςτήρασ προςαγωγήσ 

 

Από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλεκηζηήξα ζα ιεθζνύλ ζηνηρεία αξρηθήο ηαρύηεηαο, ζηαηηθήο 

πίεζεο θαη παξνρήο ηνπ αέξα κε ζθνπό ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αξηζκεηηθή 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ξνήο ηνπ αέξα. 

 
2. Έλαλ αγσγό κε δηάκεηξν 165mm  θαη κήθνο 3000mm ζηνλ νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλνο κεηξήηήο 

πίεζεο (debimo blades). 



 
42 

 

Εικόνα 25: Ανοξείδωτοσ αγωγόσ αεροςήραγγασ 

Ζ αεξνζήξαγγα απνηειείηαη από αγσγό αλνμείδσηνπ ράιπβα. 

3. Έλα plenum box κε δηαηάμεηο γηα ηελ ηζνκεξηζκό ηνπ αέξα ζην ρώξν 

 

Εικόνα 26: Αγωγόσ – plenum τα οποία θα τοποθετηθοφν επί μεταλλικήσ βάςησ 

Σα plenum είλαη θηβώηηα απνηεινύκελα από θύιια αινπκηλίνπ ε θύιια ράιπβα θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ επαγγεικαηηθνύ θιηκαηηζκνύ ζαλ θόκβνη όπνπ πάλσ ηνπο 

ελώλνληαη νη γξακκέο παξνρήο ή νη γξακκέο απόξξηςεο, ηα ζηόκηα, ηα θίιηξα θαη δηάθνξα άιια 

εμαξηήκαηα. ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλα plenum από Plexiglas ώζηε λα 

ππάξρεη νπηηθή επαθή ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζζεί λα νπηηθνπνηεζεί ε ξνή ηνπ αέξα κε ζθόλε 

βαθήο. 

 

4. Γηάηαμε γηα δεκηνπξγία ζηξσηήο ξνήο 

Ζ ηζνθαηαλνκή ηνπ αέξα ζην ρώξν πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηξηώλ πιαθώλ από Plexiglas. Ζ πξώηε 

πιάθα έρεη ηξύπεο κε δηάκεηξν πεξίπνπ 100mm  ε δεύηεξε πεξίπνπ 50mm θαη ε ηξίηε 20mm. θνπόο 
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καο είλαη ε ηζνθαηαλνκή ηνπ αέξα όπσο απηό πξνέξρεηαη από ην ζσιήλα (κνξθή jet). ηε ζπλέρεηα ν 

αέξα πεξλάεη κέζα από έλα πξνθίι κε θαιακάθηα ώζηε λα γίλεη πιήξεο νκνγελνπνίεζε ηεο ξνήο θαη 

ε εμάιεηςε ησλ δηλλνξεπκάησλ. Ζ δηάηαμε απηή απνηέιεζε θαη ηε κεγαιύηεξε δπζθνιία πνπ ππήξμε 

γηα ηελ πξνζνκνίσζε θαζώο ην ππνινγηζηηθό θνξηίν πνπ απαηηείηαη είλαη ηεξάζηην γηα έλαλ 

ζπκβαηηθό ππνινγηζηή. ην παξαθάησ θεθάιαην ζα αλαιπζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίζηεθε ε αδπλακία ηνπ ππνινγηζηή λα αληέμεη ην κεγάιν ππνινγηζηηθό θνξηίν.  

 

 

  

 

 

Εικόνα 28: Διάταξη γραμμικοποίηςησ ςτο plenum  Εικόνα 29: Πλάκα ιςοκατανομήσ με λεπτοφσ   
επάλληλουσ ςωλήνεσ 

  

5. ηόκην πξνο κέηξεζε θαη δνθηκαζηηθόο αγσγόο.  

 

Εικόνα 27: υνολική γεωμετρία. Σζςςερισ πλάκεσ ιςοκατανομήσ αζρα 
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Εικόνα 30: υνολική γεωμετρία αεροςήραγγασ 

 

Σν πξνο κέηξεζε ζηόκην εγθαζίζηαηαη κπξνζηά από ην plenum θαη αλάληη απηνύ εγθαζίζηαηαη έλαο 

θσληθνύ ηύπνπ αγσγόο (test duct). Βάζεη ηεο παξαπάλσ κεραλνινγηθήο θαηαζθεπήο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνζνκνίσζε ηεο ξνήο ηνπ αέξα. 

 

Κεθάιαην 2
ν
  

 

Γηαδηθαζία πξνζνκνίσζεο 

Ζ πξνζνκνίσζε ηεο ξνήο ηνπ αέξα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε απνηέιεζε θαη ην κεγαιύηεξν θαη 

δπζθνιόηεξν κέξνο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο. Γηα ηελ αλάιπζε ηεο ξνήο ηνπ αέξα αξρηθά 

δεκηνπξγήζεθαλ ηα γεσκεηξηθά κνληέια ηεο αεξνζήξαγγαο ζην Solidworks κε ζθνπό κηα ξεαιηζηηθή 

απεηθόληζε ηεο θαηαζθεπήο. Μεγάιν πξόβιεκα απνδείρζεθε  ε απαίηεζε πνιιώλ ζηνηρείσλ  γηα έλαλ 

ζπκβαηηθό ππνινγηζηή κε πεξηνξηζκέλε επεμεξγαζηηθή ηζρύ. 

Γηα λα μεπεξαζζεί ην πξόβιεκα ηεο επεμεξγαζηηθήο ηζρύνο ε γεσκεηξία δηαηξέζεθε ζε πέληε θύξηα 

κνληέια θαη θάπνηα δεπηεξεύνληα κνληέια θαη ζηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππνινγηζκνί γηα ην 

θάζε έλα μερσξηζηά. Παξαθάησ ζα αλαιπζεί ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

 

 

2.1 Γεσκεηξηθά κνληέια 
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Σν ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα απαηηεί ηεξάζηηα επεμεξγαζηηθή ηζρύ θαη κλήκε ηελ νπνία δε δηαζέηεη έλαο 

ζπκβαηηθόο ππνινγηζηήο. Σν βαζηθό πξόβιεκα έγθεηηαη ζηελ πεξηνρή ησλ ιεπηώλ επάιιεισλ ζσιήλσλ 

νη νπνίνη είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ ηζνθαηαλνκή ηνπ αέξα θαζώο επίζεο θαη ζηε ζπλνιηθή γεσκεηξία ε 

νπνία θαηέρεη έλα αξθεηά κεγάιν όγθν. Καηά ηε δηαθξηηνπνίεζε ζην ζεκείν απηό ν solver απαηηεί 

ηεξάζηην αξηζκό θόκβσλ θαη ζηνηρεησδώλ όγθσλ (nodes θαη elements αληίζηνηρα) κε απνηέιεζκα ν 

ρξόλνο επίιπζεο λα είλαη ηεξάζηηνο αθόκα θαη ζε ππνινγηζηέο κε ζπκβαηηθνύο. Γηα ην ιόγν απηό έγηλαλ 

νη παξαθάησ ελέξγεηεο ώζηε λα πξνζπεξαζζεί ε αδπλακία ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη: 

 

 Ζ γεσκεηξία είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ην θέληξν ηεο θαηαζθεπήο  ζπλεπώο ην πξόβιεκα ζα 

επηιπζεί γηα ην   ηεο γεσκεηξίαο θαη ηα ππόινηπα απνηειέζκαηα ζα εμαρζνύλ ζπκκεηξηθά σο 

πξνο ην θέληξν. Πιένλ ε θάζε πιάθα ηζνθαηαλνκήο έρεη δηαζηάζεηο 495x495mm. 

 

 

 

 

 

Ζ δηαίξεζε ηεο γεσκεηξίαο αλαιύεηαη σο εμήο: 

 Σν πξώην κνληέιν ζα απνηειείηαη από ηε γεσκεηξία ηνπ θπθιηθνύ αγσγνύ. Με ηελ επηινγή απηή 

ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα αλαιπζεί ε πηώζε πίεζεο πνπ πξνθαιείηαη από ηελ ύπαξμε ηεο 

κεηξεηηθήο δηάηαμεο debimo blades, ε νπνία ζπιιέγεη κεηξήζεηο ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο πίεζεο. 

Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζα παξνπζηαζζνύλ παξαθάησ. Θα εμάρζεί ε 

ηειηθή ζηαηηθή πίεζε θαη ηαρύηεηα θαη ζα εηζαρζεί ζηελ επόκελε πξνζνκνίσζε. Ζ έμνδνο ηεο 

πξώηεο πξνζνκνίσζεο ζα γίλεη είζνδνο ηεο δεύηεξεο. 

 

 Σν δεύηεξν κνληέιν ζα απνηειείηαη από ηελ έμνδν ηνπ αγσγνύ έσο θαη ηελ δεύηεξε πιάθα 

ηζνθαηαλνκήο. ηε γεσκεηξία απηή καο ζα εμεηαζζεί ην πξνθίι ζε κηα απόζηαζε 60mm θαηάληη 

Εικόνα 31: υνολική γεωμετρία. Όψη τομήσ. Από την είςοδο ζωσ το ςτόμιο κατά ςειρά  i) αγωγόσ  ii) μετρητική διάταξη 
πίεςησ  iii) plenum iv) 1

η
 πλάκα ιςοκατανομήσ  v) 2

η
 πλάκα ιςοκατανομήσ  vi) 3

η
 πλάκα ιςοκατανομήσ vii) 4

η
 πλάκα 

ιςοκατανομήσ – καλαμάκια  viii) test duct viii) ςτόμιο προσ μζτρηςη  
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ηεο δεύηεξεο πιάθαο ηζνθαηαλνκήο. πλνιηθά ππάξρνπλ ηξεηο πιάθεο ηζνθαηαλνκήο κε νπέο θαη 

κία πιάθα ηζνθαηαλνκήο απνηεινύκελε από θαιακάθηα. Καηά ηε δηεύζπλζε ηεο ξνήο, νη νπέο ζηηο 

πιάθεο  ηζνθαηαλνκήο απμάλνληαη ελώ νη δηάκεηξνί ηνπο κεηώλνληαη ώζηε λα επηηπγράλεηαη 

θαιύηεξα ε δηάρπζε ηνπ αέξα. 

 

Εικόνα 3292: 2
ο
 γεωμετρικό μοντζλο με δφο πλάκεσ ιςοκατανομήσ 

 Σν ηξίην κνληέιν, ζηε ζπλέρεηα, απνηειείηαη από ηελ ηξίηε πιάθα ηζνθαηαλνκήο όπνπ θαη νη νπέο 

είλαη πεξηζζόηεξεο αιιά θαη κηθξόηεξεο ζε δηάκεηξν, κε ζθνπό λα θαηαλείκνπλ ηνλ αέξα 

θαιύηεξα θαη λα δηαηξέζνπλ θαηλόκελα jet πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ξνή. ε ζπλέρεηα ηεο ινγηθήο 

ε έμνδνο ηεο ηξίηεο πξνζνκνίσζεο ζα γίλεη είζνδνο ζην επόκελν κνληέιν.  

 

                       Εικόνα 33: 3
ο
 γεωμετρικό μοντζλο πλάκασ ιςοκατανομήσ με οπζσ 20mm 

 Σν ηέηαξην γεσκεηξηθό κνληέιν απνηειείηαη από ηελ πιάθα ηζνθαηαλνκήο πνπ θέξεη ιεπηνύο 

επάιιεινπο ζσιήλεο. Ζ γεσκεηξία απηή είλαη αδύλαην λα ιπζεί κε ζπκβαηηθό ππνινγηζηή. 

πλεπώο ζα πξνζνκνησζεί ε ξνή ζε έλαλ κηθξό όγθν ειέγρνπ απνηεινύκελν από πεξίπνπ 50-60 

ζσιήλεο ζε δηάηαμε ηεηξαγσληθή ρσξνθεληξσκέλε. Ζ ξνή απηή ζα πξνζνκνησζεί ζε δηάθνξεο 

ζέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εμαρζεί έλα γεληθό πξνθίι.  
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     Εικόνα 34: 4
ο
 γεωμετρικό μοντζλο πλάκασ ιςοκατανομήσ με λεπτοφσ επάλληλουσ ςωλήνεσ 

 

 

 Ζ πέκπηε θαη ηειηθή γεσκεηξία θέξεη ην ηειηθό θνκκάηη ηνπ plenum ηζνθαηαλνκήο, ηελ θσληθή 

δηάηαμε (test duct) θαη ην ζηόκην όπνπ θαη ην ελδηαθέξνλ επηθεληξώλεηαη ζην πξνθίι ηεο 

ηαρύηεηαο εμόδνπ ζε απόζηαζε 25mm κεηά ηελ έμνδν ηνπ ζηνκίνπ.  

 

 

 

 

Εικόνα 35: 5
ο
 γεωμετρικό μοντζλο αποτελοφμενο από test duct και ςτόμιο 

 

Ζ επηινγή ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ κνληέισλ έγηλε κεηά από παξαηεξήζεηο θαη επαλαιακβαλόκελεο 

πξνζνκνηώζεηο, κε ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαζώο θαη ηεο ηαρύηεηαο ηεο πξνζνκνίσζεο. 

Δθόζνλ ν ζπλνιηθόο όγθνο ειέγρνπ έπξεπε λα δηαηξεζεί, έγηλε πξνζπάζεηα ε θάζε γεσκεηξία λα 

δηαηξείηαη ζε ζεκείν ζην νπνίν λα είλαη εθηθηή κηα ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ. 

Ωο απνηέιεζκα, είρακε εύθνια δηαρεηξίζηκα κνληέια ηα νπνία απαηηνύζαλ ιηγόηεξεο επαλαιήςεηο γηα 

ηελ εύξεζε ησλ ζσζηώλ ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ.  
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2.2 Πξνζνκνίσζε 1
ε
   

 
Ζ επηινγή ηεο πξώηεο γεσκεηξίαο απνηέιεζε θαη «νδεγό» θαηά κία έλλνηα ηεο ζπλνιηθήο πξνζνκνίσζεο. 

Ζ επηινγή ηεο είλαη ζεκαληηθή θαζώο απνηειεί έλα πξόβιεκα επίιπζεο γηα ην νπνίν είλαη εθηθηόο έλαο 

ξεαιηζηηθόο ππνινγηζκόο ησλ ζπλζεθώλ ζηελ έμνδό ηεο. Σαπηόρξνλα, ζα ππνδείμεη θαη ηελ επίδξαζε 

ησλ κεηξεηηθώλ δηαηάμεσλ ζηε ξνήο.  

Ζ γεσκεηξία ηεο πξώηεο πξνζνκνίσζεο ζρεδηάδεηαη ζην Solidworks θαη επεμεξγάδεηαη πεξαηηέξσ κε ην 

Design Modeler. Δδώ δειώλεηαη ε γεσκεηξία πνπ θαηαιακβάλεη ην ξεπζηό θαη δηαγξάθνληαη ηα ζώκαηα 

ηα νπνία δε καο ελδηαθέξνπλ ζηελ αλάιπζή (ζώκαηα ζηεξεήο θύζεσο), ώζηε λα επηηεπρζεί 

εμνηθνλνκήζε  επεμεξγαζηηθήο ηζρύνο ηνπ ππνινγηζηή.   

 

Εικόνα 36: Γεωμετρία πρϊτησ προςομοίωςησ με χρήςη του Design Modeler 

ηε ζπλέρεηα, ζην Mesh πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαθξηηνπνίεζε κε ηε κέζνδν number of divisions ζηνλ 

αγσγό: 

 ζε 80 divisions γηα ηελ αθκή ηνπ αγσγνύ ζηελ είζνδν  

 θαη 80 divisions γηα ηελ αθκή ηνπ αγσγνύ ζηελ έμνδν 

 

 

Εικόνα 37: Αποτελζςματα Meshing 

ηε ζπλέρεηα δειώλνληαη νη επηθάλεηεο σο πξνο ην είδνο ηνπο. Δίζνδνο (inlet), ηνηρώκαηα (walls), έμνδνο 

(outlet) θαη επηθάλεηεο ζπκκεηξίαο (symmetry). Καζώο δειώλνληαη νη επηθάλεηεο κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

νλόκαηα ην ansys, απηόκαηα ζα πξνζδηνξίζεη ην είδνο ηεο εθάζηνηε επηθάλεηαο. ηε ζπλέρεηα ζην setup 

ζα απνδσζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε επηθάλεηαο. 
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Καηά ηε ζπλέρεηα ζην setup δίλνληαη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Αξρηθά επηιέγεηαη steady 

state θαζώο κειεηάηαη ξνή αλεπηπγκέλε θαη όρη θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην. Δπίζεο επηιέγεηαη λα ιπζεί ε 

ξνή σο αζπκπίεζηε ελεξγνπνηώληαο ηελ επηινγή pressure based. 

Έπεηηα επηιέγνληαη νη εμηζώζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ην πξόβιεκα. Θέηνληαο ην πξόβιεκα αδηαβαηηθήο 

ξνήο αέξα δελ ελεξγνπνηνύληαη νη εμηζώζεηο ελέξγεηαο. Ζ ξνή είλαη ηπξβώδεο θαη ζπλεπώο επηιέγεηαη ην 

καζεκαηηθό κνληέιν πνπ ηελ πεξηγξάθεη (k-σ SST).  

ηελ επηινγή boundary condition εηζάγνληαη νη αξρηθέο ή ηειηθέο ζπλζήθεο ηνπ πξνβιήκαηνο. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε είζνδνο ραξαθηεξίδεηαη σο mass flow inlet ζέηνληαο ηε κάδα ηνπ αέξα πνπ 

εηζάγεηαη ζηνλ αγσγό. ηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα γίλεη ππόζεζε γηα ηελ ηειηθή ζπλζήθε ηνπ όγθνπ 

ειέγρνπ. Ζ ζπλζήθε απηή ζα πξνζεγγηζζεί βάζεη ηνπ ππνινγηζηηθνύ παθέηνπ ζρεδηαζκνύ αεξαγσγώλ 

calcuduct. 

 

Εικόνα 38: Χρήςη προγράμματοσ για εφρεςη πτϊςησ πίεςησ ςτο αγωγό 

Δύξεζε ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ 

Ο αλεκηζηήξαο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη εθνδηαζκέλνο κε inverter γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζηξνθώλ ηνπ βάζεη 

ηεο ηάζεο πνπ εθαξκόδεηαη ζηα άθξα ηνπ. Ζ απαίηεζή ζε νγθνκεηξηθή παξνρή, κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία 

γηα ην ζηόκην ηνίρνπ ζηαζεξώλ πηεξπγίσλ κε δηαζηάζεηο 400x300mm είλαη πεξίπνπ 600      . Από ην 

δηάγξακκα ηνπ αλεκηζηήξα (πίλαθαο 6) ηνπ εξγαζηεξίνπ δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία. Γηα ηελ απαίηεζε ζε 

νγθνκεηξηθή παξνρή ησλ 600       ε ζηαηηθή πίεζε είλαη ίζε κε 380   . Οη θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο (παξνρή, πίεζε) ελόο ζηνκίνπ είλαη ζπλάξηεζε ηεο ελεξγνύ επηθάλεηαο ηνπ, ησλ δηαζηάζεσλ 

ηνπ, ηνπ είδνπο ηνπ (ζηόκην ηνίρνπ, δαπέδνπ, νξνθήο θιπ) θαζώο θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηα νπνία θέξεη 

(damper, θίιηξα, εζράξεο ηζνθαηαλνκήο θιπ). 

Γηα αέξα ζε πξόηππεο ζπλζήθεο, δειαδή αέξα ζε ζεξκνθξαζία      , ε ππθλόηεηα είλαη    
  

   .  

 ̇      
  

  
   

  

  

   

       
     

  

   
        (25) 

Γεδνκέλνπ όηη ν όγθνο ειέγρνπ ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην ¼ ηνπ αξρηθνύ ε καδηθή παξνρή είλαη  

 ̇       
  

   
 

Γηα ην ζύζηεκά ηζρύνπλ νη εμήο ζπλζήθεο: 

πλνξηαθέο ζπλζήθεο εηζόδνπ: mass flow inlet       
  

   
    θαη                    
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πλνξηαθέο ζπλζήθεο εμόδνπ: δελ είλαη γλσζηέο 

ύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεθε πην πάλσ, ζηνλ όγθν ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εηζαρζεί έλα 

δπλακηθό κέγεζνο     (παξνρή, ηαρύηεηα θιπ) θαη έλα δπλακηθό κέγεζνο      . Γηα ην ιόγν απηό ζα γίλεη 

ππόζεζε ηεο ζπλνξηαθήο ζπλζήθεο εμόδνπ (outlet boundary condition). Ο solver ζα επηιύζεη ηηο 

εμηζώζεηο Navier Stokes γηα ηπξβώδε ξνή αλάληη έσο όηνπ εμαρζεί θαη ε αξρηθή ηηκήο ηεο ζηαηηθήο 

πίεζεο (            ). 

Ωο εθ ηνύηνπ ζα πξαγκαηνπνηεηζεί κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία, εηζάγνληαο κηα πξνζεγγηζηηθή, 

ξεαιηζηηθή ηηκή γηα ηελ ηειηθή ηηκή ηεο ζηαηηθήο πίεζεο (             ) θαη εμάγνληαο ηελ αξρηθή ηηκή 

ηεο ζηαηηθήο πίεζεο. 

 

2.2.1 Απνηειέζκαηα 1
εο

 πξνζνκνίσζεο  

 

ηηο παξαθάησ εηθόλεο παξνπζηάδνληαη: 

 Οη ξντθέο γξακκέο  

 

Εικόνα 39: Ροϊκζσ γραμμζσ πρϊτησ προςομοίωςησ 
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 Σν δηάγξακκα επαλαιήςεσλ (iterations) κε ηνπο όξνπο ηαρύηεηαο θαη ζύγθιηζεο ηεο 

πξνζνκνίσζεο 

 

Εικόνα 40: Διάγραμμα επαναλήψεων. Τπάρχει ςφγκλιςη των τιμϊν καθϊσ οι γραμμζσ τείνουν ςτο μηδζν 

 Σηκέο απνηειεζκάησλ εμόδνπ 

 

Πξνθίι εμόδνπ πξώηεο πξνζνκνίσζεο – εηζόδνπ δεύηεξεο πξνζνκνίσζεο 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑   
 
   

 
 

∑   
 
   

 
             

0.005 m/sec 0.005 m/sec 7.8 m/sec 0.36 m
2⋅s−2

 251.7 s
−1

 340 Pa 

Πίνακασ 7: Πίνακασ τιμϊν για ζξοδο πρϊτησ προςομοίωςησ 

ηελ παξνύζα εξγαζία ζα γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ κέζσλ όξσλ θάπνησλ ηηκώλ, γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ, θαζώο είλαη αδύλαηνλ λα εηζαρζνύλ όιεο ηηο ηηκέο ησλ απνηειεζκάησλ. Σν πξνθίι ην 

νπνίν ζα εηζαρζεί ζηελ επόκελε πξνζνκνίσζε είλαη ζε κνξθή txt, θαη πεξηέρεη όιε ηελ πιεξνθνξία ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρεησδώλ ηαρπηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ξνήο (       ). 

 

Όπσο παξαηεξεί θαλείο ε πηώζε πίεζεο είλαη ζρεηηθά πην κεγάιε ζε ζρέζε κε ηε ζεσξεηηθή πηώζε 

πίεζεο ε νπνία ζα επηθξαηνύζε αλ δελ ππήξρε ν κεηξεηηθόο αγσγόο. 



 
52 

 

 

 

 

Παξαηεξνύληαη ηνπηθά θαηλόκελα αύμεζεο ηεο ηαρύηεηαο ηεο ξνή ιόγσ κείσζεο ηεο ειεύζεξεο δηαηνκήο 

ηνπ αγσγνύ. 

Ζ ζεσξεηηθή πηώζε πίεζεο γηα αγσγό δηαηνκήο Φ168mm, αλνμείδσην κε κήθνο 3000mm θαη παξνρή 

700m^3/hr είλαη 4.02 Pa/m. Πξνθύπηεη νιηθή πηώζε πίεζεο 12.06 Pa. 

Γηα ηελ είζνδν ηνπ αγσγνύ ηζρύεη : 

                         
 

 
     

           
 

 
                       

 

Γηα ηελ έμνδν ηνπ αγσγνύ ηζρύεη : 

                         
 

 
     

           
 

 
                       

                           

Καηά ζπλέπεηα ε πηώζε πίεζεο πνπ νθείιεηαη ζην κεηξεηηθό ζηαπξό (debimo blades) είλαη ίζε κε  

                                     

 

Εικόνα 41: Ροϊκζσ γραμμζσ τοπικά τησ μετρητικήσ 
διάταξησ 
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2.3 Πξνζνκνίσζε 2
ε
  

 
Σν δεύηεξν ηκήκα ηεο γεσκεηξίαο αθνξά ηελ είζνδν ηνπ αέξα ζην plenum ηζνθαηαλνκήο έσο θαη ηελ 

έμνδν ηνπ αέξα από ηελ δεύηεξε πιάθα ηζνθαηαλνκήο. Ωο είζνδν εηζάγεηαη ην πξνθίι ηεο ηαρύηεηαο 

ζηελ έμνδν ηεο πξώηεο πξνζνκνίσζεο (πξνζνκνίσζε αγσγνύ).  

 

 

Εικόνα 42: Γεωμετρικό μοντζλο δεφτερησ προςομοίωςησ 

 

 

Πην αλαιπηηθά ζην Design Modeler νξίδεηαη ε γεσκεηξία ν όγθνο ηνπ αέξα. ηε ζπλέρεηα αθαηξείηαη ην 

ηκήκα ηεο ζηεξεάο γεσκεηξίαο γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ ππνινγηζκώλ. Έπεηηα νξίδεηαη ην είδνο ηεο 

δηεπηθάλεηαο ζηα όξηα ηνπ ζπζηήκαηνο (symmetry, wall, inlet, outlet θιπ). 

Γηα ηελ δηαθξηηνπνίεζε (Mesh) επηιέγεηαη ε κέζνδνο ηνπ ειαρίζηνπ όγθνπ ειέγρνπ ζηνηρείνπ (element) 

ίζε κε 6mm. Ζ γεσκεηξία δηαηξείηαη ζπλνιηθά πεξίπνπ ζε 1.000.000 ζηνηρεία (elements), ελώ νη θόκβνη 

(nodes) είλαη πεξίπνπ 200.000. 

 

Δύξεζε ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ 

Οη ζπλζήθεο εηζόδνπ δίλνληαη από ηελ πξώηε πξνζνκνίσζε ( κέζε ηαρύηεηα αέξα, ζηαηηθή πίεζε). 

Βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, νξίδεηαη ε ηαρύηεηα εηζόδνπ θαη γίλεηαη εθηίκεζε 

ηεο ζηαηηθήο πίεζεο ζηελ έμνδν. Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη έσο όηνπ νη ππνζέζεηο ηεο 

ζηαηηθήο πίεζεο ζπγθιίλεη ζηελ πξαγκαηηθή ζηαηηθή πίεζε εηζόδνπ. 

Μία ξεαιηζηηθή ηηκή γηα ηελ ππόζεζε ηεο πίεζεο εμόδνπ είλαη απαξαίηεηε θαζώο ζα καο απαιιάμεη από 

άζθνπεο πξνζπάζεηεο θαη επαλαιήςεηο ηεο πξνζνκνίσζεο. Οππνινγηζκόο ηεο ππόζεζεο απηήο γίλεηαη σο 

εμήο: 

Θα ππνινγίζζεί ε πηώζε πίεζεο ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο ξνήο κέζα από δηάηξεην δηάθξαγκα. 

Δπηιέγνληαη  γηα ηε ξνή ηνπ αέξα δύν νπέο από ηηο νπνίεο πεξλάεη ν θύξηνο όγθνο ηνπ αέξα θαζώο απηόο 

δελ έρεη αθόκα δηαρπζεί ζην plenum. Ζ πξώηε είλαη ε κία νπή ηεο πξώηεο πιάθαο ηζνθαηαλνκήο κε 

δηάκεηξν 80mm θαη ε δεύηεξε είλαη ε νπή ηεο πιάθαο ηζνθαηαλνκήο θαη έρεη δηάκεηξν 35mm. 
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Τπνζέηνπκε όηη από εθεί ζα πεξάζεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο παξνρήο. Πξνθύπηεη ε ππόζεζε ηεο πηώζεο 

πίεζεο σο εμήο: 

 

                                            

      
  

  
 

       ,         

Πξνθύπηεη : 

   
   

 

 
          

 

   
   

 

 
           

 

  
  

  
        

         (
 

  
)
 

     

    
    

  
           

  
 

  
 

         

         
             

     
 

 
  
       

Ζ ππόζεζε γηα ηελ ζηαηηθή πηώζε πίεζεο είλαη 36 Pa.   
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Εικόνα 303: Αποτελζςματα meshing  

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο επηιέγεηαη κνληέιν ηπξβώδνπο ξνήο         θαη επηιύεηαη ην 

πξόβιεκα κε 300 επαλαιήςεηο, θαζώο ε ζύγθιηζε γίλεηαη ζρεηηθά γξήγνξα θαη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό. 

 

2.3.1 Απνηειέζκαηα 2
εο

 πξνζνκνίσζεο 

 
ηηο παξαθάησ εηθόλεο παξνπζηάδνληαη: 

 Οη ξντθέο γξακκέο  

Εικόνα 44: Ροϊκζσ γραμμζσ (πλαϊνή όψη) Εικόνα 45: Ροϊκζσ γραμμζσ (όψη υπό γωνία) 
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ην πξώην απηό επίπεδν ηεο δηάζπαζεο ηνπ αέξα δηαθξίλνληαη θαηλόκελα jet ξνήο κεγάιεο ηζρύνο θαζώο 

θαη ηζρπξνί ζηξνβηιηζκνί . 

 

 

     

 

 

Πξνθίι εμόδνπ πξνζνκνίσζεο 2 – πξνθίι εηζόδνπ πξνζνκνίσζεο 3 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑   
 
   

 
 

∑   
 
   

 
             

0.002 m/sec 0.08 m/sec 0.17 m/sec 0.111 m
2⋅s−2

  114s
−1

 316 Pa 

Πίνακασ 8: Πίνακασ αποτελεςμάτων δεφτερησ προςομοίωςησ  

Υαξαθηεξηζηηθά εηζόδνπ: 

Average Total pressure:        

Average Dynamic pressure:       

Static pressure: 340 Pa 

Μέζε ηαρύηεηα (√  
    

    
  ) :           

 

Υαξαθηεξηζηηθά εμόδνπ: 

Average Total pressure:          

Εικόνα46: Σαχφτητα εξόδου 
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Average Dynamic pressure:         

Static pressure:        

Μέζε ηαρύηεηα (√  
    

    
  ) :           

Average Turbulence kinetic energy:         ⋅     

Average Specific dissipation rate:           

πζρεηηζκόο: 

                          

                          

                      

|                       –                         |              

H πηώζε πίεζεο εδώ είλαη θαηά θύξην ιόγν πηώζε δπλακηθήο πίεζεο. Ζ κέζε ηαρύηεηα εμόδνπ είλαη 

πιένλ ειάρηζηε. Ζ εθηίκεζε ηεο πηώζεο πίεζεο βνήζεζε αξθεηά ζηελ εύξεζε ηεο πξαγκαηηθήο πηώζεο 

πίεζεο θαη απνθεύρζεθαλ πνιιέο επαλαιήςεηο. 

 
 

 

 

2.4 Πξνζνκνίσζε 3
ε
  

 
Σν ηξίην ηκήκα ηεο γεσκεηξίαο αθνξά ηελ είζνδν ηνπ αέξα ζηελ ηξίηε πιάθα ηζνθαηαλνκήο. Ωο είζνδν 

εηζάγεηαη ην πξνθίι ηεο ηαρύηεηαο ζηελ έμνδν ηεο δεύηεξεο  πξνζνκνίσζεο. 

 

Εικόνα 47: Γεωμετρικό μοντζλο 3
ησ

 προςομοίωςησ 
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Πην αλαιπηηθά, ζην Design Modeler νξίδεηαη ε γεσκεηξία θαη ν όγθνο ηνπ αέξα. ηε ζπλέρεηα, 

δηαγξάθεηαη ην ηκήκα ηεο ζηεξεάο γεσκεηξίαο γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ ππνινγηζκώλ. Οξίδεηαη ην 

είδνο ησλ δηεπηθαλεηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο (symmetry, wall, inlet, outlet θιπ). 

Γηα ηελ δηαθξηηνπνίεζε (Mesh) επηιέγεηαη ε κέζνδνο ηνπ ειαρίζηνπ όγθνπ ειέγρνπ ζηνηρείνπ (element) 

ίζε κε 8mm. Ζ γεσκεηξία δηαηξείηαη ζπλνιηθά πεξίπνπ ζε 2.000.000 ζηνηρεία (elements) ελώ νη θόκβνη 

(nodes) είλαη πεξίπνπ 3.000.000 . 

 

Εικόνα 48: Αποτελζςματα Meshing  

Δύξεζε ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ 

Οη ζπλζήθεο εηζόδνπ δίλνληαη από ηελ δεύηεξε πξνζνκνίσζε ( πξνθίι ηαρύηεηαο αέξα, ζηαηηθή πίεζε). 

Αληίζηνηρα κε ηελ πξνεγνύκελε πξνζνκνίσζε εηζάγεηαη ην πξνθίι ηαρύηεηαο, έρνληαο γλσζηή ηε 

ζηαηηθή πίεζε ζηελ είζνδν. Καηόπηλ γίλεηαη ππόζεζε ηεο ζηαηηθήο πίεζεο ζηελ έμνδν. 

Όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε πξνζνκνίσζε ζα γίλεη ππόζεζε ηεο πηώζεο πίεζεο βάζεη ηεο ζεσξίαο ηεο 

ξνήο ζε δηάηξεην δηάθξαγκα κηα πξνζέγγηζε ηεο πηώζεο πίεζεο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πιάθα ηζνθαηαλνκήο δηαζέηεη 264.25 νπέο. Ο αξηζκόο δίλεηαη ζε δεθαδηθό θαζώο κία 

νπή βξίζθεηαη ζε ηνκή, αθνύ ε γεσκεηξία πνπ αλαιύεηαη είλαη ην έλα ηέηαξην ηεο αξρηθήο (4
ν
 

ηεηαξηεκόξην). Θα θαηακεξίδνληαο ηελ παξνρή ζε θάζε ηξύπα θαη κε δεδνκέλα ηα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πξνθύπηεη ε πηώζε πίεζεο. 
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Θα γίλεη επίιπζε ηεο ξνήο σο πξνο κία ηνπηθή ξνή όπνπ ν αέξαο εμέξρεηαη από κηα νπή 70mm θαη 

εηζέξρεηαη ζε έλα δηάθξαγκα 20mm (νπή ηξίηεο πιάθαο ηζνθαηαλνκήο). 

       ,         

Πξνθύπηεη : 

   
   

 

 
           θαη     

   
 

 
            

 

  
  

  
         

         (
 

  
)
 

     

    
    

  
       

  
 

  
 

         

         
            

     
 

 
  

        

Ζ ππόζεζε γηα ηελ ζηαηηθή πηώζε πίεζεο είλαη 0.2 Pa.   

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο επηιέγεηαη ην κνληέιν ηπξβώδνπο ξνήο         θαη 

πξαγκαηνπνηνύληαη  300 επαλαιήςεηο, θαζώο ε ζύγθιηζε γίλεηαη ζρεηηθά γξήγνξα θαη ζε ηθαλνπνηεηηθό 

βαζκό. 

2.4.1 Απνηειέζκαηα 3
εο

 πξνζνκνίσζεο 

 
ηηο παξαθάησ εηθόλεο παξνπζηάδνληαη: 

 Οη ξντθέο γξακκέο  

 

Εικόνα 49: Ροϊκζσ γραμμζσ (πλαϊνή όψη) 
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Εικόνα 50: Ροϊκζσ γραμμζσ (άνω όψη) 

 

 

 Σελ ραξηνγξάθεζε ηεο ηαρύηεηαο ζηελ έμνδν  

 

Εικόνα 51: Προφίλ ταχφτητασ εξόδου 
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Πξνθίι εμόδνπ πξνζνκνίσζεο 3 – πξνθίι εηζόδνπ πξνζνκνίσζεο 4 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑   
 
   

 
 

∑   
 
   

 
             

0.04m/sec 0.03 m/sec 0.17 m/sec  0.08 m
2⋅s−2

 58 s
−1

 315.5 Pa 

Πίνακασ 9: Πίνακασ αποτελεςμάτων 3
ησ

 προςομοίωςησ 

Υαξαθηεξηζηηθά εηζόδνπ: 

Average Total pressure:          

Average Dynamic pressure:         

Static pressure:        

 

Υαξαθηεξηζηηθά εμόδνπ: 

Average Total pressure:          

Average Dynamic pressure:         

Static pressure:          

Average Turbulence kinetic energy:            

Average Specific dissipation rate:          

 

πζρεηηζκόο: 

                           

                           

                          

 

|                       –                         |                 

 

 

2.5 Πξνζνκνίσζε 4
ε
   

 
To ηέηαξην ηκήκα ηεο πξνζνκνίσζεο αθνξά ηε γεσκεηξία ηεο πιάθαο ηζνθαηαλνκήο απνηεινύκελεο από 

επάιιεινπο ιεπηνύο ζσιήλεο. Γεδνκέλνπ όηη ππάξρνπλ ρηιηάδεο ζσιήλεο νη νπνίνη πξέπεη λα εηζαρζνύλ  

ζην πξόγξακκα ην ππνινγηζηηθό θνξηίν είλαη ηεξάζηην θαη δελ κπνξεί λα επηιπζεί κε ζπκβαηηθά κέζα.  
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Γηα ην ιόγν απηό ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κηα ζεηξά από πξνζνκνηώζεηο ώζηε λα πξνζεγγίζζεί θαη λα 

επηιπζεί ην πξόβιεκα όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα. Πην αλαιπηηθά ζα πξνζνκνησζέη ε ξνή κηαο νκάδαο από 

ιεπηνύο επάιιεινπο ζσιήλεο (πεξίπνπ 160 ζε πιήζνο), αληί νιόθιεξεο ηεο πιάθαο ηζνθαηαλνκήο, ε 

νπνία ζα ηνπνζεηεζεί ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία. Θα επηιπζνύλ πέληε πξνζνκνηώζεηο, εθ ησλ νπνίσλ 

ηέζζεξηο ζα βξίζθνληαη ζηηο άθξεο θαη κία ζην θέληξν ηεο πιάθαο ηζνθαηαλνκήο. ηε ζπλέρεηα κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηηο πεξηνρέο Η,ΗΗ,ΗΗΗ,IV θαη V ζα εμαρζνύλ απνηειέζκαηα γηα 

νιόθιεξν ην πξνθίι εμόδνπ. 

Παξαθάησ ζα πεξγξαθεί αλαιπηηθά, πσο ζα γεληθεπζνύλ ηα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ πξνζνκνηώζεσλ 

ζε νιόθιεξν ην πξνθίι, παξαθάησ. 

Ωο είζνδν εηζάγνληαη ηα ηνπηθά ζηνηρεία              ηα νπνία πξνέξρνληαη σο έμνδνο από ηελ 

πξνζνκνίσζε 3. 

Εικόνα 52: Πλάκα ιςοκατανομήσ με καλαμάκια Εικόνα 53: Γεωμετρία προςομοιϊςεων I, II, III, IV, V 



 
63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα ηηο πξνζνκνηώζεηο απηέο ην γεσκεηξηθό κνληέιν είλαη θνηλό. Δπίζεο θνηλόο είλαη θαη ν ηύπνο 

δηαθξηηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ν νπνίνο είλαη κε ηελ ειάρηζηε δηάζηαζε ηνπ όγθνπ ηνπ ζηνηρείνπ 

(element) ην νπνίν θαη νξίδεηαη ίζν κε 0.7mm.  

Ζ δηαθνξνπνίεζε θαηά ηε δηαθξηηνπνίεζε αθνξά ηνλ ραξαθηεξηζκό ησλ δηεπηθαλεηώλ κεηαμύ ξεπζηνύ – 

ξεπζηνύ θαη ξεπζηνύ – ζηεξενύ ζε θάζε πεξίπησζε θαη απεηθνλίδνληαη παξαθάησ. 

Εικόνα 54: Γεωμετρικό μοντζλο κοινό 

Εικόνα 55: Οριςμόσ διεπιφανειϊν 4
ου

 τεταρτημορίου  
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Εικόνα 56: Διεπιφάνειεσ προςομοιϊςεων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV 

 

2.5.1 Πξνζνκνίσζε I 

 
Ωο είζνδν ζηελ πξνζνκνίσζε απηή εηζάγνληαη όια ηα ζηνηρεία ζε κνξθή txt ηεο εμόδνπ ηεο 

πξνζνκνίσζεο 3, γηα ηηο παξαθάησ ηηκέο: 

          ,             ,      (δηαζηάζεηο ζε mm) 

Γειαδή θάζε element ην νπνίν βξίζθεηαη ζην επίπεδν ην νπνίν νξίδεηαη από ηα παξαπάλσ ζύλνια, θαη ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από              ζα γίλεη ην πξνθίι εηζόδνπ γηα ηελ πξνζνκνίσζε Η. 

Ζ ραξηνγξάθεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ηαρύηεηαο εηζόδνπ θαίλεηαη ζηελ επόκελε θσηνγξαθία. 

 

Γηα ην ζύζηεκά ηζρύνπλ νη εμήο ζπλζήθεο: 

Οξηαθέο ζπλζήθεο εηζόδνπ: velocity inlet  πξνθίι εμόδνπ από πξνεγνύκελε πξνζνκνίσζε θαη ζηαηηθή 

πίεζε εηζόδνπ                      
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Οξηαθέο ζπλζήθεο εμόδνπ: δελ είλαη γλσζηέο 

ύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ ζηνλ όγθν ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εηζαρζνύλ έλα 

κέγεζνο     (παξνρή, ηαρύηεηα θιπ) θαη έλα κέγεζνο      . Γηα ην ιόγν απηό ζα γίλεη ππόζεζε κηαο 

ζπλνξηαθή ζπλζήθε εμόδνπ (outlet boundary condition) ώζηε λα δσζεί ε δπλαηόηεηα ζηνλ solver ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ansys λα επηιύζεη ηηο εμηζώζεηο Navier Stokes γηα ηπξβώδε ξνή αλάληη έσο όηνπ δνζεί θαη 

ε αξρηθή ηηκήο ηεο ζηαηηθήο πίεζεο (            ). 

Ωο εθ ηνύηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία, εηζάγνληαο κηα πξνζεγγηζηηθή, ξεαιηζηηθή 

ηηκή γηα ηελ ηειηθή ηηκή ηεο ζηαηηθήο πίεζεο (             ) θαη εμάγσληαο ηελ αξρηθή ηηκή ηεο ζηαηηθήο 

πίεζεο (            ), έσο όηνπ γίλεη ε ζύγθιηζε ζηελ ηηκή                      

2.5.1.1 Αποτελέσματα 

ηηο παξαθάησ εηθόλεο παξνπζηάδνληαη: 

 Οη ξντθέο γξακκέο 

 

Εικόνα 57: Ροϊκζσ γραμμζσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
66 

 Χαρτογράφηςη ταχφτητασ εξόδου 
 

 

 
 
 

Όπσο παξαηεξεί θαλείο από ηηο ξντθέο γξακκέο ν όγθνο ειέγρνπ ζηνπο ιεπηνύο επάιιεινπο ζσιήλεο έρεη 

ηεξάζηηα επίδξαζε σο πξνο ηελ γξακκηθνπνίεζε ηεο ξνήο. Γηα ην ιόγν απηό ζα παξαηεζνύλ θάπνηνη 

δείθηεο νη νπνίνη απνδεηθλύνπλ ην κέηξν ηεο απόζβεζεο ησλ ζηξνβηιηζκώλ πξηλ ηελ είζνδν θαη κεηά ηελ 

είζνδν ζηε γεσκεηξία απηή. 

 

Πξνθίι εμόδνπ πξνζνκνίσζεο 3 – πξνθίι εηζόδνπ πξνζνκνίσζεο Ι 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑   
 
   

 
 

∑   
 
   

 
            

0.058 m/sec 0.17 m/sec 0.76 m/sec 0.07 m
2⋅s−2

 216.4 s
−1

 315.5 Pa 

Πίνακασ 10: Πίνακασ ειςόδου προςομοίωςησ Ι 

Πξνθίι εμόδνπ πξνζνκνίσζεο Ι 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑   
 
   

 
 

∑   
 
   

 
             

0.002m/sec 0.002m/sec 0.707m/sec 0.003 m
2⋅s−2

 676.4 s
−1

 314.6 Pa 

Πίνακασ 11: Πίνακασ αποτελεςμάτων προςομοίωςησ Ι 

Έμνδνο πξνζνκνίσζεο 3  
          

          
 

     

     
         

Εικόνα 58: Προφίλ ταχφτητασ εξόδου 
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Έμνδνο πξνζνκνίσζεο 3  
          

          
  

    

    
      

Έμνδνο πξνζνκνίσζεο Η  
          

          
 

     

     
           

Έμνδνο πξνζνκνίσζεο Η  
          

          
  

     

     
           

 

Βάζεη απνηειεζκάησλ θαίλεηαη πσο ε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ηεο ηαρύηεηαο ζηνλ άμνλα x κεηώλεηαη 

έσο θαη 26 θνξέο ελώ ζηνλ αμνλα y κεηώλεηαη έσο θαη 77 θνξέο. 

 

2.5.2 Πξνζνκνίσζε II 

 
Ωο είζνδν ζηελ πξνζνκνίσζε απηή εηζάγνληαη όια ηα ζηνηρεία ζε κνξθή txt ηεο εμόδνπ ηεο 

πξνζνκνίσζεο 3, γηα ηηο παξαθάησ ηηκέο: 

             ,             ,     (δηαζηάζεηο ζε mm) 

Γειαδή θάζε element ην νπνίν βξίζθεηαη ζην επίπεδν ην νπνίν νξίδεηαη από ηα παξαπάλσ ζύλνια, θαη ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από              ζα γίλεη ην πξνθίι εηζόδνπ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ΗI. 

Γηα ην ζύζηεκά ηζρύνπλ νη εμήο ζπλζήθεο: 

Οξηαθέο ζπλζήθεο εηζόδνπ: velocity inlet  πξνθίι εμόδνπ από πξνεγνύκελε πξνζνκνίσζε θαη ζηαηηθή 

πίεζε εηζόδνπ                      

Οξηαθέο ζπλζήθεο εμόδνπ: δελ είλαη γλσζηέο 

 

ύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ ζηνλ όγθν ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εηζαρζνύλ έλα 

κέγεζνο     (παξνρή, ηαρύηεηα θιπ) θαη έλα κέγεζνο      . Γηα ην ιόγν απηό ζα γίλεη ππόζεζε κηαο 

ζπλνξηαθή ζπλζήθε εμόδνπ (outlet boundary condition) ώζηε λα δσζεί ε δπλαηόηεηα ζηνλ solver ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ansys λα επηιύζεη ηηο εμηζώζεηο Navier Stokes γηα ηπξβώδε ξνή αλάληη έσο όηνπ δνζεί θαη 

ε αξρηθή ηηκήο ηεο ζηαηηθήο πίεζεο (            ). 

Ωο εθ ηνύηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία, εηζάγνληαο κηα πξνζεγγηζηηθή, ξεαιηζηηθή 

ηηκή γηα ηελ ηειηθή ηηκή ηεο ζηαηηθήο πίεζεο (             ) θαη εμάγσληαο ηελ αξρηθή ηηκή ηεο ζηαηηθήο 

πίεζεο (            ), έσο όηνπ γίλεη ε ζύγθιηζε ζηελ ηηκή                      
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2.5.2.1 Αποτελέσματα 

 
ηηο παξαθάησ εηθόλεο παξνπζηάδνληαη: 

 Οη ξντθέο γξακκέο 

 

Εικόνα 60: Ροϊκζσ γραμμζσ (πλάγια όψη) 

 

 Πξνθίι ηαρύηεηαο ζηελ έμνδν 

 

Εικόνα 61: Προφίλ ταχφτητασ εξόδου 

 

Εικόνα 59: Ροϊκζσ  γραμμζσ (όψη υπό γωνία) 



 
69 

 

Όπσο παξαηεξεί θαλείο από ηηο ξντθέο γξακκέο ν όγθνο ειέγρνπ ζηα θαιακάθηα έρεη ηεξάζηηα επίδξαζε 

σο πξνο ηελ γξακκηθνπνίεζε ηεο ξνήο θαη εδώ. Παξαηίζεληαη νη δείθηεο νη νπνίνη απνδεηθλύνπλ ην κέηξν 

ηεο απόζβεζεο ησλ ζηξνβηιηζκώλ πξηλ ηελ είζνδν θαη κεηά ηελ είζνδν ζηε γεσκεηξία απηή. 

 

 

Πξνθίι εμόδνπ πξνζνκνίσζεο 3 – πξνθίι εηζόδνπ πξνζνκνίσζεο ΙΙ 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑   
 
   

 
 

∑   
 
   

 
            

0.089 m/sec 0,093 m/sec 0,49 m/sec 0,095 m
2⋅s−2

 171 s
−1

     315.5 Pa 

Πίνακασ 12: Προφίλ ειςόδου προςομοίωςησ ΙΙ 

 

Πξνθίι εμόδνπ πξνζνκνίσζεο ΙΙ 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑   
 
   

 
 

∑   
 
   

 
             

0.005m/sec 0.005m/sec 0.44 m/sec 0.003 m
2⋅s−2

 389.3 s
−1

    314.6 Pa 

Πίνακασ 13: Αποτελζςματα προςομοίωςησ ΙΙ 

 

Έμνδνο πξνζνκνίσζεο 3  
          

          
 

     

    
       

Έμνδνο πξνζνκνίσζεο 3  
          

          
  

     

    
      

Έμνδνο πξνζνκνίσζεο ΗI  
          

          
 

     

    
        

Έμνδνο πξνζνκνίσζεο ΗI  
          

          
  

     

    
        

 

Βάζεη απνηειεζκάησλ θαίλεηαη πσο ε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ηεο ηαρύηεηαο ζηνλ άμνλα x κεηώλεηαη 

έσο θαη 16 θνξέο ελώ ζηνλ αμνλα y κεηώλεηαη έσο θαη 17 θνξέο. 
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2.5.3 Πξνζνκνίσζε III 

 

Ωο είζνδν ζηελ πξνζνκνίσζε απηή εηζάγνληαη όια ηα ζηνηρεία ζε κνξθή txt ηεο εμόδνπ ηεο 

πξνζνκνίσζεο 3, γηα ηηο παξαθάησ ηηκέο: 

                ,                   ,     (δηαζηάζεηο ζε mm) 

Γειαδή θάζε element ην νπνίν βξίζθεηαη ζην επίπεδν ην νπνίν νξίδεηαη από ηα παξαπάλσ ζύλνια, θαη ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από              ζα γίλεη ην πξνθίι εηζόδνπ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ΗII. 

 

Γηα ην ζύζηεκά ηζρύνπλ νη εμήο ζπλζήθεο: 

Οξηαθέο ζπλζήθεο εηζόδνπ: velocity inlet  πξνθίι εμόδνπ από πξνεγνύκελε πξνζνκνίσζε θαη ζηαηηθή 

πίεζε εηζόδνπ                      

Οξηαθέο ζπλζήθεο εμόδνπ: δελ είλαη γλσζηέο 

ύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ ζηνλ όγθν ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εηζαρζνύλ έλα 

κέγεζνο     (παξνρή, ηαρύηεηα θιπ) θαη έλα κέγεζνο      . Γηα ην ιόγν απηό ζα γίλεη ππόζεζε κηαο 

ζπλνξηαθή ζπλζήθε εμόδνπ (outlet boundary condition) ώζηε λα δσζεί ε δπλαηόηεηα ζηνλ solver ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ansys λα επηιύζεη ηηο εμηζώζεηο Navier Stokes γηα ηπξβώδε ξνή αλάληη έσο όηνπ δνζεί θαη 

ε αξρηθή ηηκήο ηεο ζηαηηθήο πίεζεο (            ). 

Ωο εθ ηνύηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία, εηζάγνληαο κηα πξνζεγγηζηηθή, ξεαιηζηηθή 

ηηκή γηα ηελ ηειηθή ηηκή ηεο ζηαηηθήο πίεζεο (             ) θαη εμάγσληαο ηελ αξρηθή ηηκή ηεο ζηαηηθήο 

πίεζεο (            ), έσο όηνπ γίλεη ε ζύγθιηζε ζηελ ηηκή                     . 

2.5.3.1 Αποτελέσματα 

 
ηηο παξαθάησ εηθόλεο παξνπζηάδνληαη: 

 Οη ξντθέο γξακκέο 

 

Εικόνα 62: Ροϊκζσ γραμμζσ 
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H ηαρύηεηα ζην επίπεδν απηό είλαη αξθεηά ρακειή θαη απηό νθείιεηαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ αέξα όπσο 

απηόο έρεη δηαρσξηζζεί κέζσ ησλ πιαθώλ ηζνθαηαλνκήο.  

 

 Σαρύηεηα εμόδνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπσο παξαηεξεί θαλείο από ηηο ξντθέο γξακκέο ν όγθνο ειέγρνπ ζηα θαιακάθηα έρεη ηεξάζηηα επίδξαζε 

σο πξνο ηελ γξακκηθνπνίεζε ηεο ξνήο θαη εδώ. Παξαηίζεληαη νη δείθηεο νη νπνίνη απνδεηθλύνπλ ην κέηξν 

ηεο απόζβεζεο ησλ ζηξνβηιηζκώλ πξηλ ηελ είζνδν θαη κεηά ηελ είζνδν ζηε γεσκεηξία απηή. 

 

Πξνθίι εμόδνπ πξνζνκνίσζεο 3 – πξνθίι εηζόδνπ πξνζνκνίσζεο ΙΙΙ 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑   
 
   

 
 

∑   
 
   

 
            

0.007m/sec 0.002m/sec 0.09m/sec 0.0006m
2⋅s−2

 1.12s
−1

     315.5 Pa 

Πίνακασ 14: Προφίλ ειςόδου προςομοίωςησ ΙΙΙ 

  
  

   
 

 

 

Εικόνα 63: Προφίλ ταχφτητασ εξόδου 
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Πξνθίι εμόδνπ πξνζνκνίσζεο ΙΙΙ 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑   
 
   

 
 

∑   
 
   

 
             

0.002m/sec 0.0007m/sec 0.09m/sec 0.001m
2⋅s−2

 6.3s
−1

    314.6 Pa 

Πίνακασ 15: Αποτελζςματα εξόδου προςομοίωςησ ΙΙΙ 

 

 

Έμνδνο πξνζνκνίσζεο 3  
          

          
 

     

    
        

Έμνδνο πξνζνκνίσζεο 3  
          

          
  

     

    
  0.022 

Έμνδνο πξνζνκνίσζεο IIΗ  
          

          
 

     

    
        

Έμνδνο πξνζνκνίσζεο IIΗ  
         

         

  
      

    
         

 

Βάζεη απνηειεζκάησλ θαίλεηαη πσο ε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ηεο ηαρύηεηαο ζηνλ άμνλα x κεηώλεηαη 

έσο θαη 35 θνξέο ελώ ζηνλ αμνλα y κεηώλεηαη έσο θαη 28 θνξέο. 

 

2.5.4 Πξνζνκνίσζε IV 

 
Ωο είζνδν ζηελ πξνζνκνίσζε απηή εηζάγνληαη όια ηα ζηνηρεία ζε κνξθή txt ηεο εμόδνπ ηεο 

πξνζνκνίσζεο 3, γηα ηηο παξαθάησ ηηκέο: 

          ,                ,     (δηαζηάζεηο ζε mm) 

Γειαδή θάζε element ην νπνίν βξίζθεηαη ζην επίπεδν ην νπνίν νξίδεηαη από ηα παξαπάλσ ζύλνια, θαη ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από              ζα γίλεη ην πξνθίι εηζόδνπ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ΗV. 

 

Γηα ην ζύζηεκά ηζρύνπλ νη εμήο ζπλζήθεο: 

Οξηαθέο ζπλζήθεο εηζόδνπ: velocity inlet  πξνθίι εμόδνπ από πξνεγνύκελε πξνζνκνίσζε θαη ζηαηηθή 

πίεζε εηζόδνπ                      

Οξηαθέο ζπλζήθεο εμόδνπ: δελ είλαη γλσζηέο 

ύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ ζηνλ όγθν ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εηζαρζνύλ έλα 

κέγεζνο     (παξνρή, ηαρύηεηα θιπ) θαη έλα κέγεζνο      . Γηα ην ιόγν απηό ζα γίλεη ππόζεζε κηαο 

ζπλνξηαθή ζπλζήθε εμόδνπ (outlet boundary condition) ώζηε λα δσζεί ε δπλαηόηεηα ζηνλ solver ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ansys λα επηιύζεη ηηο εμηζώζεηο Navier Stokes γηα ηπξβώδε ξνή αλάληη έσο όηνπ δνζεί θαη 

ε αξρηθή ηηκήο ηεο ζηαηηθήο πίεζεο (            ). 
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Ωο εθ ηνύηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία, εηζάγνληαο κηα πξνζεγγηζηηθή, ξεαιηζηηθή 

ηηκή γηα ηελ ηειηθή ηηκή ηεο ζηαηηθήο πίεζεο (             ) θαη εμάγσληαο ηελ αξρηθή ηηκή ηεο ζηαηηθήο 

πίεζεο (            ), έσο όηνπ γίλεη ε ζύγθιηζε ζηελ ηηκή                      

2.5.4.1 Αποτελέσματα 

 
ηηο παξαθάησ εηθόλεο παξνπζηάδνληαη:. 

 Οη ξντθέο γξακκέο 

 

 Πίεζε ζηελ είζνδν 

 

 

Εικόνα 66: Προφίλ ταχφτητασ εξόδου 

 

Εικόνα 64: Ροϊκζσ γραμμζσ (πλάγια όψη) Εικόνα 65: Ροϊκζσ γραμμζσ (όψη υπό γωνία) 
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Όπσο παξαηεξεί θαλείο από ηηο ξντθέο γξακκέο ν όγθνο ειέγρνπ ζηα θαιακάθηα έρεη ηεξάζηηα επίδξαζε 

σο πξνο ηελ γξακκηθνπνίεζε ηεο ξνήο θαη εδώ. Παξαζέηνληαη νη δείθηεο νη νπνίνη απνδεηθλύνπλ ην 

κέηξν ηεο απόζβεζεο ησλ ζηξνβηιηζκώλ πξηλ ηελ είζνδν θαη κεηά ηελ είζνδν ζηε γεσκεηξία απηή. 

 

Πξνθίι εμόδνπ πξνζνκνίσζεο 3 – πξνθίι εηζόδνπ πξνζνκνίσζεο ΙV 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑   
 
   

 
 

∑   
 
   

 
            

0.02m/sec 0.15m/sec 0.32m/sec 0.05m
2⋅s−2

 126.2s
−1

     315.5 Pa 

Πίνακασ 16: Προφίλ ειςόδου προςομοίωςησ IV   

 
 

 

Πξνθίι εμόδνπ πξνζνκνίσζεο ΙV 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑   
 
   

 
 

∑   
 
   

 
             

0.006m/sec 0.006m/sec 0.3m/sec 0.001m
2⋅s−2

 291s
−1

    314.6 Pa 

Πίνακασ 17: Αποτελζςματα εξόδου προςομοίωςησ IV 

Έμνδνο πξνζνκνίσζεο 3  
          

          
 

    

    
         

Έμνδνο πξνζνκνίσζεο 3  
          

          
  

    

    
  0.468 

Έμνδνο πξνζνκνίσζεο ΗV  
          

          
 

     

   
        

Έμνδνο πξνζνκνίσζεο ΗV  
         

         

  
     

   
        

 

Βάζεη απνηειεζκάησλ θαίλεηαη πσο ε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ηεο ηαρύηεηαο ζηνλ άμνλα x κεηώλεηαη 

έσο θαη 31 θνξέο ελώ ζηνλ αμνλα y κεηώλεηαη έσο θαη 23 θνξέο. 
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2.5.5 Πξνζνκνίσζε V 

 
Ωο είζνδν ζηελ πξνζνκνίσζε απηή εηζάγνληαη όια ηα ζηνηρεία ζε κνξθή txt ηεο εμόδνπ ηεο 

πξνζνκνίσζεο 3, γηα ηηο παξαθάησ ηηκέο: 

             ,                ,     (δηαζηάζεηο ζε mm) 

Γειαδή θάζε element ην νπνίν βξίζθεηαη ζην επίπεδν ην νπνίν νξίδεηαη από ηα παξαπάλσ ζύλνια, θαη ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από              ζα γίλεη ην πξνθίι εηζόδνπ γηα ηελ πξνζνκνίσζε V. 

Γηα ην ζύζηεκά ηζρύνπλ νη εμήο ζπλζήθεο: 

Οξηαθέο ζπλζήθεο εηζόδνπ: velocity inlet  πξνθίι εμόδνπ από πξνεγνύκελε πξνζνκνίσζε θαη ζηαηηθή 

πίεζε εηζόδνπ                      

Οξηαθέο ζπλζήθεο εμόδνπ: δελ είλαη γλσζηέο 

ύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ ζηνλ όγθν ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εηζαρζνύλ έλα 

κέγεζνο     (παξνρή, ηαρύηεηα θιπ) θαη έλα κέγεζνο      . Γηα ην ιόγν απηό ζα γίλεη ππόζεζε κηαο 

ζπλνξηαθή ζπλζήθε εμόδνπ (outlet boundary condition) ώζηε λα δσζεί ε δπλαηόηεηα ζηνλ solver ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ansys λα επηιύζεη ηηο εμηζώζεηο Navier Stokes γηα ηπξβώδε ξνή αλάληη έσο όηνπ δνζεί θαη 

ε αξρηθή ηηκήο ηεο ζηαηηθήο πίεζεο (            ). 

Ωο εθ ηνύηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία, εηζάγνληαο κηα πξνζεγγηζηηθή, ξεαιηζηηθή 

ηηκή γηα ηελ ηειηθή ηηκή ηεο ζηαηηθήο πίεζεο (             ) θαη εμάγσληαο ηελ αξρηθή ηηκή ηεο ζηαηηθήο 

πίεζεο (            ), έσο όηνπ γίλεη ε ζύγθιηζε ζηελ ηηκή                     . 

2.5.5.1 Αποτελέσματα 

 
ηηο παξαθάησ εηθόλεο παξνπζηάδνληαη: 

 Οη ξντθέο γξακκέο 

 

 

Εικόνα 67: Ροϊκζσ γραμμζσ 
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Εικόνα 68: Ροϊκζσ γραμμζσ (όψη υπό γωνία) 

 Σαρύηεηα εμόδνπ 

 

 Εικόνα 69: Προφίλ ταχφτητασ εξόδου 
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Όπσο παξαηεξεί θαλείο από ηηο ξντθέο γξακκέο ν όγθνο ειέγρνπ ζηνπο ιεπηνύο επάιιεινπο ζσιήλεο έρεη 

ηεξάζηηα επίδξαζε σο πξνο ηελ γξακκηθνπνίεζε ηεο ξνήο θαη εδώ. Παξαηίζεληαη νη δείθηεο νη νπνίνη 

απνδεηθλύνπλ ην κέηξν ηεο απόζβεζεο ησλ ζηξνβηιηζκώλ πξηλ ηελ είζνδν θαη κεηά ηελ είζνδν ζηε 

γεσκεηξία απηή. 

 

Πξνθίι εμόδνπ πξνζνκνίσζεο 3 – πξνθίι εηζόδνπ πξνζνκνίσζεο V 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑   
 
   

 
 

∑   
 
   

 
            

0.11m/sec 0.03m/sec 0.44m/sec 0.012m
2⋅s−2

 53.8s
−1

     315.5 Pa 

Πίνακασ 18: Προφίλ ειςόδου προςομοίωςησ V 

 

Πξνθίι εμόδνπ πξνζνκνίσζεο V 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑   
 
   

 
 

∑   
 
   

 
             

0.005m/sec 0.003m/sec 0.45m/sec 0.001m
2⋅s−2

 230s
−1

    314.6 Pa 

Πίνακασ 19: Αποτελζςματα προςομοίωςησ V 

 

 

Έμνδνο πξνζνκνίσζεο 3  
          

          
 

    

    
       

Έμνδνο πξνζνκνίσζεο 3  
          

          
  

    

    
  0.068 

Έμνδνο πξνζνκνίσζεο V  
          

          
 

     

    
        

Έμνδνο πξνζνκνίσζεο V  
         

         

  
     

    
         

 

Βάζεη απνηειεζκάησλ θαίλεηαη πσο ε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ηεο ηαρύηεηαο ζηνλ άμνλα x κεηώλεηαη 

έσο θαη 32 θνξέο ελώ ζηνλ αμνλα y κεηώλεηαη έσο θαη 10 θνξέο. 

Πξνθίι εηζόδνπ πξνζνκνίσζεο 5 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηώζεσλ Η,ΗΗ,ΗΗΗ,ΗV θαη V ε ζηαηηθή πίεζε ζηελ έμνδν είλαη 

ίζε κε 314,6Pa ελώ ζηελ είζνδν 315,5Pa. Ζ πηώζε πίεζεο είλαη ειάρηζηε. Απηό νθείιεηαη θαη ζηελ 

ειάρηζηε παξνρή πνπ εηζάγεηαη ζε θάζε θαιακάθη.  

ηε ζπλέρεηα ζα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα γηα όιν ην επίπεδν βάζεη ησλ πεξηνρώλ νη νπνίεο επηιύζεθαλ. 

Κάζε πεξηνρή ζηελ νπνία ιύζεθε ην πξόβιεκα ξνήο ζα γεληθεύζεη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζε κηα θνληηλή 
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πεξηνρή ώζηε λα θαιπθζεί νιόθιεξν ην επηζπκεηό πξνθίι. Ζ επηξξνή ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην παξαθάησ 

ζρέδην. 

 

Εικόνα 70: Επιφάνειεσ επιρροήσ  

Από ηελ πξνζνκνίσζε Η ζα εμαρζνύλ νη κέζεο ηηκέο ησλ           γηα ηελ θόθθηλε πεξηνρή, από ηελ ΗΗ 

ζα εμαρζνύλ γηα ηελ πξάζηλε πεξηνρή θ.ν.θ. Απηό ζεκαίλεη πσο νη ζπλδπαζκνί ησλ x θαη y κηα πεξηνρήο 

επηξξνήο,  νη νπνίνη καο δίλνπλ θαη ηε δηαθξηηνπνίεζε ηεο εηζόδνπ, ζα θέξνπλ ηηο ίδηεο ηηκέο          . 

Γηα ηελ εύξεζε ησλ ζπλδπαζκώλ x θαη y ησλ πεξηνρώλ επηξξνήο (θόθθηλε, πξάζηλε θιπ) 

ρξεζηκνπνηήζεθε θώδηθαο ν νπνίνο είλαη γξακκέλνο ζε SQL γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ θαη παξαηίζεηαη 

ζην παξάξηεκα: 

Ο θώδηθαο εμάγεη όινπο ηνπο ζπλδπαζκνύο x θαη y γηα ηα όξηα πνπ ζα ηνπ νξίζνπκε. Οη ηηκέο πνπ είλαη 

κε θίηξηλν ρξώκα αιιάδνπλ αλάινγα ηελ εθάζηνηε πεξηνρή πνπ ζα εμαρζεί.  

 

Παξαθάησ δίλεηαη ν πίλαθαο κέζσ ηηκώλ ησλ          γηα ηελ έμνδν θάζε πξνζνκνίσζεο: 
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   ̃   ̃   ̃ 

1 0.002m/sec 0.003m/sec 1 m/sec 

2 0.005m/sec 0.005m/sec 0.64 m/sec 

3 0.002m/sec 0.0007m/sec 0.14m/sec 

4 0.006m/sec 0.006m/sec 0.44m/sec 

5 0.005m/sec 0.003m/sec 0.65m/sec 

Πίνακασ 20: Πίνακασ ταχυτήτων εξόδου 

Σν πξνθίι εηζόδνπ ηεο πξνζνκνίσζεο 5 είλαη πιένλ έηνηκν θαη έρεη πξνθύςεη από ηηο παξαπάλσ ηηκέο 

ηνπ πίλαθα θαη ηνπο ζπλδπαζκνύο ησλ x θαη y από ηνλ θώδηθα sql. 

 

2.6 Πξνζνκνίσζε 5
ε
   

 
Ζ πέκπηε θαη ηειηθή πξνζνκνίσζε ζα πεξηέρεη ην ηειηθό ηκήκα ηεο αεξνζήξαγγαο θαη ην ζηόκην. Με 

δεδνκέλε ηελ έμνδν ηεο ηέηαξηεο  πξνζνκνίσζε, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα αιιάδνληαο ηε γεσκεηξία ηνπ 

ζηνκίνπ λα επηιπζεί ε ξνή γηα όπνηνδήπνηε ζηόκην. 

ηελ πξνζνκνίσζε απηή ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ πηώζε πίεζεο πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ 

αέξα ιόγσ ηνπ ζηνκίνπ, δειαδή ηε δηαθνξά ηεο νιηθήο πίεζεο πξηλ ην ζηόκην θαη ηεο δπλακηθήο πίεζεο 

κεηά από απηό, θαζώο ε ζηαηηθή πίεζε κεηά ην ζηόκην είλαη ίζε κε ηελ αηκνζθαηξηθή. Ζ δπλακηθή πίεζε 

ζα κεηξεζεί βάζεη ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ12238 ζε απόζηαζε 25 cm από ην ζηόκην. 

Μηα αθόκα ελδηαθέξνπζα κέηξεζε, θαη πηζαλόλ ε πην ζεκαληηθή είλαη λα νξηζζεί όζν ην δπλαηόλ κε 

κεγαιύηεξε αθξίβεηα ην δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο ζην επίπεδν ησλ κεηξήζεσλ. Έρνληαο γλώζε ηνπ 

κέηξνπ θαη ηεο γσλία πνπ θηλείηαη ην δηάλπζκα ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ κεηξήζεσλ γηα θάζε ζεκείν 

ζην ρώξν ζα ηεζνύλ θαη νη ζέζεηο ησλ ζεκείσλ κέηξεζεο θαζώο θαη ε γσλία πνπ πξέπεη λα θάλνπλ νη 

κεραληζκνί πνπ θέξνπλ ηα pitot tubes ώζηε λα ‘’αληρλεύζνπλ’’ ηα θύξηα ξεύκαηα ηνπ αέξα. 

 

Εικόνα 71: Γεωμετρία 5
ησ

 προςομοίωςησ 
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Σν πέκπην ηκήκα ηεο πξνζνκνίσζεο αθνξά ηνλ δνθηκαζηηθό αγσγό (test duct) θαη ην ζηόκην. Πέξα από 

ην εζσηεξηθό ηνπ plenum ν αέξαο ζα κειεηεζεί θαη εμσηεξηθά ηνπ ζηνκίνπ. ην ζεκείν όπνπ ζα γίλνπλ 

θαη νη κεηξήζεηο (25cm κπξνζηά από ην ζηόκην). Δδώ ε είζνδνο ηνπ αέξα δίλεηαη από ην πξνθίι ην νπνίν 

πξνέθπςε από ηηο πξνζνκνηώζεηο Η,ΗΗ,ΗΗΗ,ΗV θαη V.  

Πην αλαιπηηθά ζην Design Modeler εηζάγεηαη ε γεσκεηξία θαη νξίδεηαη ν όγθνο ηνπ αέξα. ηε ζπλέρεηα 

δηάγξαθνληαη ηκήκαηα ζηεξεάο γεσκεηξίαο γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ ππνινγηζκώλ θαη δειώλνληαη νη 

επηθάλεηεο σο πξνο ην είδνο ηνπο. Δίζνδνο (inlet), ηνηρώκαηα (walls), έμνδνο (outlet) θαη επηθάλεηεο 

ζπκκεηξίαο (symmetry). Καζώο δειώλνληαη νη επηθάλεηεο κε ηα ζπγθεθξηκέλα νλόκαηα ην ansys, 

απηόκαηα ζα πξνζδηνξίζεη ην είδνο ηεο εθάζηνηε επηθάλεηαο. ηε ζπλέρεηα ζην setup ζα απνδσζνύλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε επηθάλεηαο. 

Γηα ηελ δηαθξηηνπνίεζε (Mesh) επηιέγεηαη ε κέζνδνο ηνπ ειαρίζηνπ όγθνπ ειέγρνπ ζηνηρείνπ (element)  

ίζε κε 5mm. Ζ γεσκεηξία δηαηξείηαη ζπλνιηθά πεξίπνπ ζε 5.000.000 elements ελώ νη θόκβνη (nodes) 

είλαη πεξίπνπ 1.000.000 . 

 

Εικόνα 72: Διακριτοποίηςη πλζγματοσ πλάγια όψη 
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Εικόνα 73: Διακριτοποίηςη πλζγματοσ άνω όψη 

 

Δύξεζε ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ 

Οη ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο εηζόδνπ είλαη γλσζηέο. Γηα ηελ έμνδν ζα ήηαλ βέιηηζην λα ππνηεζεί όηη ε 

ζηαηηθή πίεζε κεδελίδεηαη. Μηα ηέηνηα ππόζεζε βέβαηα απαηηεί ην ηειηθό «ζύλνξν» λα βξίζθεηαη καθξηά 

από ην ζεκείν όπνπ ππάξρεη ζηαηηθή πίεζε (γηα ηελ εθαξκνγή καο ην ζεκείν απηό είλαη πξηλ ην ζηόκην). 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνηήζε κηαο ηέηνηαο αλάιπζεο, ζα απαηηεζεί αθόκα κεγαιύηεξνο όγθνο ζε ζηνηρεία. 

Κάηη ηέηνην είλαη πέξα από ηηο δπλαηόηεηεο ελόο ζπκβαηηθνύ ππνινγηζηή. πλεπώο, ζα ηεζεί ε πίεζε 

εμόδνπ ίζε κε 0 θαη επαλαιεπηηθά ζα ζπγθιίλεη ζηελ ηηκή ηεο ζηαηηθήο πίεζεο ζην ζύλνξν (outlet). 

Αλακέλεηαη ζην όξην ηεο εμόδνπ ε ζηαηηθή πίεζε λα κελ είλαη 0, θαζώο ε αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη 

πνιύ θνληά ζηελ έμνδν ηνπ ζηνκίνπ. 
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2.6.1 Απνηειέζκαηα 5
εο

 πξνζνκνίσζεο 

 
ηηο παξαθάησ εηθόλεο παξνπζηάδνληαη: 

 Οη ξντθέο γξακκέο  

 

 

 

Εικόνα 75: Ροικζσ γραμμζσ αριςτερή όψη 

 

 

 Σαρύηεηα εηζόδνπ 

 

Εικόνα 76: Προφίλ ταχφτητασ ειςόδου 

ην πξνθίι ηαρύηεηαο εηζόδνπ είλαη εκθαλήο ν δηαρσξηζκόο ησλ πεξηνρώλ επηξξνήο. 

Εικόνα 74: Ροικζσ γραμμζσ πλάγια όψη 
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 Σαρύηεηα εμόδνπ 

 

Εικόνα 77: Χαρτογράφηςη ταχφτητασ εξόδου 

Παξαηεξώληαο ηε ραξηνγξάθεζε ηεο ηαρύηεηαο εμόδνπ καο δίλεηαη κηα πξώηε εηθόλα γηα ηελ πεξηνρή 

ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη κεηξήζεηο.  

 

Μέηξν θαη δηεύζπλζε ηαρύηεηαο γηα νιόθιεξν ην ζηόκην  

Ζ δηαδηθαζία ιήςεο κεηξήζεσλ μεθηλάεη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο θίλεζεο ησλ pitot tubes (SVO, 

SVS) κέζσ ησλ ζεξβνκνηέξ. Γειώλνληαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ζηνκίνπ, νη δηαζηάζεηο ηνπ επηπέδνπ x,y ζην 

νπνίν ζα θηλεζνύλ ηα pitot, θαζώο θαη ε ζπληεηαγκέλε z, δειαδή ε απόζηαζε ησλ pitot tubes από ηελ 

έμνδν ηνπ ζηνκίνπ. Δπίζεο εηζάγεηαη ην βήκα θίλεζεο, ην νπνίν όπσο ζα δεισζεί θαη παξαθάησ είλαη 

θαη’ ειάρηζην 10mm, θαη ην ζύλνιν ησλ κεηξήζεσλ πνπ ζα γίλνπλ ζην ζεκείν απηό ή αιιηώο ην ρξνληθό 

δηάζηεκα ην νπνίν ζα ιακβάλεη κεηξήζεηο ην pitot tube ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. 

Γηα ηελ παξνύζα εθαξκνγή ην ζηόκην είλαη δηαζηάζεσλ 400x300mm. Γεδνκέλνπ πσο έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ην   ηεο γεσκεηξίαο ηνπ νη δηαζηάζεηο ηνπ ζηελ πξνζνκνίσζε είλαη 200x150mm. Βάζεη 

ηεο ηειηθήο πξνζνκνίσζεο αξθεί ην επίπεδν κεηξήζεσλ λα είλαη δηαζηάζεσλ 245x245mm θαζώο ε 

πηώζε (Drop) θαη ε δηάρπζε ηεο ξνήο ζην ρώξν είλαη αθόκα κηθξή, όπσο θαίλεηαη θαη ζηε 

ραξηνγξάθεζε ηεο ηαρύηεηαο εμόδνπ.  

ηελ παξαθάησ εηθόλα παξνπζίαδεηαη ε ζέζε ησλ pitot tubes ζην επίπεδν xy ζε απόζηαζε 25cm (άμνλαο 

z) από ηελ έμνδν ηνπ ζηνκίνπ. 
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Εικόνα 78: ημεία μετρήςεων ςτο χϊρο 

 

Γηα ηηο ζέζεηο απηέο παξαηίζεληαη από ηελ πξνζνκνίσζε ηα κέηξα ηεο ηαρύηεηαο ζηνπο άμνλεο x,y θαη z 

θαη ηελ θιίζε ηεο ξνήο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη θάπνηεο ηηκέο ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα νη νπνίεο αθνξνύλ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο θαη ηελ θιίζε ηεο, γηα ηα ηέζζεξα πξώηα ζεκεία 

κεηξήζεσλ. Οξίδεηαη σο ζεκείν 1 ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη πάλσ θαη δεμηά όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

παξαθάησ εηθόλα θαη νη κεηξήζεηο ζπλερίδνληαη θαηά ηελ ίδηα γξακκή. 

 πλνιηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 576 ζεκεία γηα ηελ θάιπςε ηνπ ελόο ηεηάξηνπ ηνπ ζηνκίνπ. Γηα ην ιόγν 

απηό παξαηίζεληαη απνηειέζκαηα κόλν γηα ηα ηέζζεξα πξώηα ζεκεία κεηξήζεσλ. 

 

Εικόνα 79: ημεία μετρήςεων – χαρτογράφηςη ταχφτητασ 

 

 

 

 



 
85 

 

 

Στατική 
πίεςη 
(  ) 

Δυναμική 
πίεςη 
(  ) 

Ολική 
πίεςη 
(  ) 

   
        

   
        

   

        
   

        
 Σημείο 

μζτρηςησ 

280 18.6 298.6 5.5 0.2 -1.8 5.2 1 

280 26.3 306.3 6.5 0.9 -0.1 6.5 2 

280 26.3 306.3 6.5 1.4 -0.2 6.4 3 

280 24.1 304.1 6.2 1.7 -0.1 6 4 
Πίνακασ 21: Πίνακασ αποτελεςμάτων για τισ πρϊτεσ τζςςερισ μετρήςεισ 

Έζησ  ̂ ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ην δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο ζηνλ άμνλα z κε ην δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο 

ζηνλ άμνλα x, θαη Έζησ  ̂ ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ην δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο ζηνλ άμνλα z κε ην 

δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο ζηνλ άμνλα y. 

Σόηε πξνθύπηεη 

 ̂        
  

  
            (26) 

θαη  

 ̂        
  

  
            (27) 

 

Γηα ηα ζεκέηα 1 έσο 4 ζα πξέπεη λα ζηξαθεί ην pitot ζύκθσλα κε ηηο γσλίεο πνπ δίλνληαη παξαθάησ: 

 Σημείο 
μζτρηςησ 

 ̂ (:)  ̂ (:) 

1 2 -19 

2 8 -1 

3 13 -1,7 

4 15,6 -0,5 
Πίνακασ 22: Πίνακασ γωνιϊν pitot tube 
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Εικόνα 80: Διορθωμζνη γωνία λήψησ μετρήςεων ςτο άξονα ςτο επίπεδο xz 

 

 

Εικόνα 81: Διορθωμζνη γωνία λήψησ μετρήςεων ςτο άξονα ςτο επίπεδο yz 

 

Αληίζηνηρα πξνθύπηνπλ ηα απνηειέζκαηα γηα όιεο ηα ζεκεία κεηξήζεσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ιόγσ 

ζπκκεηξίαο γηα νιόθιεξν ην ζηόκην. 

 

Γηα ην επίπεδν ησλ κεηξήζεσλ, δειαδή ην επίπεδν xy κε δηαζηάζεηο 245x245mm πξνθύπηνύλ ηα 

παξαθάησ απνηειέζκαηα. 
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Πξνθίι εμόδνπ πξνζνκνίσζεο 5 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑    
 
   

 
 

∑   
   

 
                          

0.1        0.7       2.6 m     2.9        9    280    

Πίνακασ 23: Πίνακασ αποτελεςμάτων 5
ησ

 προςομοίωςησ 

 

Πηώζε ζηαηηθήο πίεζεο ιόγσ ζηνκίνπ 

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο πηώζεο ζηαηηθήο πίεζεο ιόγσ ζηνκίνπ νξίδεηαη έλα επίπεδν αθξηβώο πξηλ ην 

ζηόκην, ζην ζεκείν όπνπ ζα γίλεη κέηξεζε ηεο ζηαηηθήο πίεζεο κε pitot tube ζηνλ δνθηκαζηηθό αγσγό 

(test duct), όπνπ κέζσ ηνπ Ansys εμάγεηαη ε κέηξεζε. 

Πξνθύπηεη: 

                          

 

Δλεξγόο επηθάλεηα ζηνκίνπ 

Γηα λα νξηζζεί ε ελεξγόο επηθάλεηα ηνπ ζηνκίνπ απαηηείηαη ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο γηα δηάθνξεο 

ηηκέο ηεο νγθνκεηξηθήο παξνρήο (ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο). Σα δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ εμαρζεί αθνξνύλ 

κόλν κηα νγθνκεηξηθή παξνρή (600      ) ζπλεπώο ζα γίλεη κηα πξώηε πξνζέγγηζε ηεο ελεξγνύ 

επηθάλεηαο. 

 

    
      

   
 

    
         

         
         

 

Ζ ηηκή ηεο ελεξγνύ επηθάλεηαο θαηά ηε βηβιηνγξαθία είλαη πεξίπνπ 0.07  , ζπλεπώο ππάξρεη κία 

απόθιηζε κε ην απνηέιεζκα ηεο πξνζνκνίσζεο. Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ζρεδηαζηηθή αλαθξίβεηα 

ηνπ κνληέινπ ηνπ ζηνκίνπ ή ζην κηθξό πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηνπκε. 
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ύγθξηζε θαη ζρνιηαζκόο απνηειεζκάησλ  

 

 

Πίνακασ 24: Σεχνικό φυλλάδιο ςτομίου  

 

ύκθσλα κε ηνλ πίλαθα απνδόζεσλ ηνπ ζηνκίνπ ε αλακελόκελε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζε απόζηαζε 25cm 

θαηάληη ηνπ ζηνκίνπ, κε αλνηθηά ηα θύιια ηνπ damper, είλαη κεηαμύ 2 θαη 2,8       . Βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο πξνζνκνίσζήο ε κέζε ηαρύηεηα πξνέθπςε ζηα 2,9      .  

Ζ πηώζε ζηαηηθήο πίεζεο δίλεηαη βάζεη άιισλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ πεξίπνπ 5 Pa, ελώ ζηελ 

πξνζνκνίσζε είλαη 35Pa.  

Σν ζθάικα ζην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο δελ είλαη κεγάιεο ηάμεο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηα θαηλόκελα ξνήο ζηελ πεξηνρή απηή, αληίζεηα ην ζθάικα ηεο ζηαηηθήο πίεζεο 

παξνπζηάδεηαη κεγαιύηεξν. Καλέλα από ηα δύν ζθάικαηα δελ είλαη ηθαλό λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλε 

επηινγή αηζζεηεξίσλ, θαζώο ηα λέα κεηξεηηθά ζπλδπάδνπλ αξθεηά κεγάιν εύξνο κε κηθξή αλάιπζε. 

 Τπάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα έρνπλ επεξεάζεη ην απνηέιεζκα. Αξρηθά θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο έγηλε κηα παξαδνρή γηα ηελ αλάιπζε ηεο ξνήο ζηνπο ιεπηνύο επάιιεινπο 

ζσιήλεο. Ζ παξαδνρή απηή δελ έρεη απνδεηρζεί σο πξνο ηελ νξζόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κε 

πεηξακαηηθά δεδνκέλα. 
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Έλαο αθόκα παξάγνληαο ν νπνίνο επεξεάδεη ηε ξνή είλαη ε ίδηα ε θαηαζθεπή. Αλ θαη δίλνληαη ζαθείο 

νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμεο δελ δίλνληαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα κε απνηέιεζκα 

ε δηαδηθαζία γξακκηθνπνίεζεο λα επαθίεηαη θάζε θνξά ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Απνηέιεζκα είλαη νη πιάθεο 

ηζνθαηαλνκήο λα θαηαζθεπάδνληαη κε δηαθνξεηηθνύ πιήζνπο νπώλ νη νπνίεο ζα έρνπλ δηαθνξεηηθή 

δηάκεηξν. Ζ θαηαζθεπαζηηθή απηή ηδηνκνξθία ζα επεξεάζεη ηελ πηώζε ηεο δπλακηθήο πίεζεο ηδηαίηεξα 

γηα ηελ παξνύζα εθαξκνγή όπνπ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο είλαη κηθξό. πλεπώο ην ίδην ζηόκην ζα κπνξεί 

λα έρεη ηαρύηεηα εμόδνπ δηαθνξεηηθή όηαλ κεηξάηαη ζηελ εθάζηνηε κεηξεηηθή δηάηαμε.  

Σέινο ε επηινγή ησλ κνληέισλ ηύξβεο απνηειεί πάληα έλα δύζθνιν αληηθείκελν γηα ηνλ κειεηεηή -  

εξεπλεηή θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεηςε πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εζθαικέλα 

ζπκπεξάζκαηα.  
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Κεθάιαην 3
ν
  

 

 

3.1 Δξγαζηήξην αεξνδπλακηθήο ζηελ εηαηξεία Air Grilles 
 

 
Ζ εηαηξία ζηνκίσλ θιηκαηηζκνύ «Air Grilles- Η. Ληόιε & ΗΑ Ο.Δ» ηδξύζεθε ην 1976 ζηελ Αζήλα θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή θαη εκπνξία όισλ ησλ ηύπσλ ζηνκίσλ θιηκαηηζκνύ, θαζώο θαη 

ζπλαθώλ πξντόλησλ. Λεηηνπξγεί βάζεη ηεο πηζηνπνίεζεο θαηά ην Γηεζλέο Πξόηππν EN ISO 9001:2015, 

πνπ αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία πζηήκαηνο Πνηνηηθνύ Διέγρνπ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο 

δηνηθεηηθήο θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Σν εξγνζηάζην ηεο εηαηξίαο έρεη αλαβαζκηζηεί ελεξγεηαθά θαη 

πιένλ δηαζέηεη λέα κνλάδα παξαγσγήο εμνπιηζκέλε κε κεραλήκαηα ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

 

Ζ Air Grilles δεκηνύξγεζε έλα θαηλνηόκν γηα ηελ Διιάδα εξγαζηήξην κεηξήζεσλ ζηνκίσλ θιηκαηηζκνύ 

γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ. Μέζσ απηώλ ησλ εθαξκνγώλ κεηξήζεσλ, δνθηκώλ θαη 

ειέγρσλ ε εηαηξία έρεη ην πξνλόκην λα βειηηώλεη ζπλερώο ηελ πνηόηεηα ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ ηεο 

θαη θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην αληαγσληζηηθή πξνο ηηο νκνεηδήο επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνύ. Σν 

εξγαζηήξην κεηξήζεσλ ζηνκίσλ θιηκαηηζκνύ ηεο Air Grilles είλαη πιήξσο ζύκθσλν κε ην ύζηεκα 

Πνηόηεηαο θαηά ISO/IEC 17025:2005 (General Requirements for the Competence of Testing and 

Calibration Laboratories). Δπίζεο, ε εηαηξία ζπλεξγάζηεθε κε ην Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ώζηε λα ζέζεη 

ζε ιεηηνπξγία ην εξγαζηήξην θαηά ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνύο πξνηύπνπ ISO 5219 (Laboratory 

Aerodynamic Testing and Rating the Performance of Air Terminal Devices), ην νπνίν είλαη πιήξσο 

ζπκβαηό θαη κε ην πξόηππν ANSI/ASHRAE 70-1991 (Method of Testing for Rating the Performance of 

Air Outlets and Inlets). 

 

Ο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ρσξίδεηαη ζε ηξία ηκήκαηα. Σν πξώην απνηειείηαη από αίζνπζα 

δηαιέμεσλ θαη πξνβνιώλ. Σν δεύηεξν ηκήκα απνηειείηαη από αεξνζήξαγγα δνθηκώλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

ηαρύηεηαο εμόδνπ ηνπ αέξα, ηεο πηώζεο πίεζεο ζην ζηόκην θαη ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγνύ επηθάλεηαο 

ηνπ ζηνκίνπ. Οη κεηξήζεηο γίλνληαη ζε ιεηηνπξγία πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο αέξα γηα κεγάιν εύξνο 

παξνρώλ, κέζσ αλεκηζηήξσλ νδεγνύκελσλ από Inverter. Ζ ζήξαγγα απηή πεξηιακβάλεη αθόκα δηάηαμε 

εμνκάιπλζεο ηεο ξνήο ηνπ αέξα, ζύζηεκα θηλεηνύ ηθξηώκαηνο ζηήξημεο ησλ αηζζεηήξσλ γηα ηελ πιήξε 

ζάξσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζηνκίνπ ζε δύν άμνλεο, αιιά θαη ινγηζκηθό ειέγρνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

κεηξήζεσλ θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα. Σν ηξίην ηκήκα ηνπ εξγαζηεξίνπ 

απνηειείηαη από ηνλ ζάιακν ησλ δνθηκώλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ βειελεθνύο, ηεο απόθιηζεο θαη πηώζεο 

ηεο δέζκεο αέξα, θαζώο θαη ηεο ζηάζκεο ζνξύβνπ. Οη κεηξήζεηο γίλνληαη ηόζν γηα ηζόζεξκε, όζν θαη γηα 

κε ηζόζεξκε ιεηηνπξγία. Ο ζάιακνο απαξηίδεηαη από δύν Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο γηα ηελ 

θάιπςε παξνρώλ αέξα έσο 15.000 m3/h. Οη ΚΚΜ θέξνπλ ζηνηρεία ςπρξνύ θαη ζεξκνύ λεξνύ θαη 

αλεκηζηήξεο (plug fan) νδεγνύκελνπο από Inverter. Σν δίθηπν αεξαγσγώλ κε εζσηεξηθή ερνκόλσζε 

θέξεη θαηάιιεια δηαθξάγκαηα (damper), πξνθεηκέλνπ ν αέξαο λα νδεγεζεί πξνο ηελ εθάζηνηε απόιεμε 

πνπ θέξεη ην ζηόκην. Οη απνιήμεηο είλαη πέληε θαη είλαη θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλεο, έηζη ώζηε λα 

θαιύπηνπλ όιε ηελ γθάκα ησλ ζηνκίσλ (επίηνηρα, νξνθήο, δαπέδνπ, εηδηθέο εθαξκνγέο). Σέινο, ν 

ζάιακνο πεξηιακβάλεη θηλεηό ηθξίσκα ζηήξημεο ησλ αηζζεηήξσλ κε δπλαηόηεηα θίλεζεο ζηνπο ηξεηο 

άμνλεο θαη ηελ ζάξσζε νιόθιεξνπ ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ηνπ ζαιάκνπ. Ζ θίλεζε, ν έιεγρνο, ε 

θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ θαη ε κεηαηξνπή απηώλ ζε πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα, γίλεηαη κέζσ εηδηθνύ 

ινγηζκηθνύ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη όια ηα αηζζεηήξηα θαη ηα όξγαλα κέηξεζεο είλαη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ISO, πηζηνπνηεκέλα, ελώ γίλεηαη ζπζηεκαηηθά ε βαζκνλόκηζε ηνπο.  
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3.2 Αξρή ιεηηνπξγίαο κεηξεηηθώλ 
 
Ζ κέηξεζε ελόο θπζηθνύ κεγέζνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο. Πξνθεηκέλνπ 

νη κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη λα είλαη ζσζηέο θαη λα κπνξνύλ λα θξηζνύλ γηα ηελ νξζόηεηα ηνπο, 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη γλώζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ηα όξγαλα βαζκνλνκνύληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα λα παξέρνπλ νξζέο ελδείμεηο.  Ζ αικαηώδε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε απαίηεζε γηα αθξηβείο 

κεηξήζεηο έρεη νδεγήζεη αλαπόθεπθηα ζηελ δνκηθή πνιππινθόηεηα ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο έηζη ώζηε λα 

κηιάκε πιένλ γηα ζπζηήκαηα κέηξεζεο ηα νπνία απνηεινύληαη από έλα ζύλνιν νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ 

θαηάιιεια δηαζπλδεκέλσλ κεηαμύ ηνπο, ώζηε λα κπνξνύλ λα κεηξήζνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα θπζηθά 

κεγέζε (Καινβξεηάθεο & Καηεβάθεο, 2019). 

Μηα κεηξεηηθή δηάηαμε είλαη κία αιπζίδα δηάθνξσλ ιεηηνπξγηθώλ ζηνηρείσλ, θάζε έλα από ηα νπνία 

επηηειεί θαη δηαθνξεηηθό ξόιν. Ζ θαξδηά ηεο δηάηαμεο απνηειείηαη από ηνλ αηζζεηήξα (sensor) ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηε κέηξεζε ηεο ηηκήο Υ ελόο θπζηθνύ κεγέζνπο ζηελ είζνδν ηνπ. 

 

Αξρή κέηξεζεο νγθνκεηξηθήο παξνρήο 

Γηα λα κεηξεζεί ε νγθνκεηξηθή παξνρή ηνπ αέξα ζε θάπνην ζεκείν ηνπ αγσγνύ πξέπεη λα κειεηάηαη ην 

πξνθίι ηαρύηεηαο ζην ζεκείν απηό. Γηα ηελ απνθπγή ζθαικάησλ πξέπεη ε κέηξεζε λα γίλεη ζε ζεκείν 

όπνπ ε ξνή είλαη πιήξσο αλεπηπγκέλε. ηελ παξνύζα εθαξκνγή είλαη γλσζηό εθ ησλ πξνηέξσλ, πσο νη 

ηαρύηεηεο πνπ ζα επηθξαηήζνπλ ζηελ αξρή ηνπ αγσγνύ είλαη πεξίπνπ ηεο ηάμεο ησλ 5 έσο 10m/sec, 

ζπλεπώο ε ξνή ηνπ αέξα είλαη ηπξβώδεο.  

Ζ κέηξεζε ηεο νγθνκεηξηθήο παξνρήο γίλεηαη έκκεζα κέζσ ηεο κέηξεζεο ηεο νιηθήο πίεζεο     θαη ηεο 

ζηαηηθήο πίεζεο    . Γηα ηελ νξζή κέηξεζε ιακβάλνληαη κεηξήζεηο νη νπνίεο λα ζθηαγξαθνύλ όιν ην 

πξνθίι ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αέξα. ύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ 12238 πξέπεη λα ιεθζνύλ ηνπιάρηζηνλ 

πέληε κεηξήζεηο, κία ζην θέληξν ηνπ αγσγνύ θαη ηέζζεξηο πεξηκεηξηθά ηνπ θέληξνπ ηνπ αγσγνύ θαη ζε 

απόζηαζε          από απηό. ηε ζπλέρεηα, νξίδεηαη σο νιηθή πίεζε    ην κέζν όξν ησλ επηκέξνπο 

κεηξήζεσλ ηεο νιηθήο πίεζεο θαη αληίζηνηρα σο    ην κέζν όξν ησλ επηκέξνπο ζηαηηθώλ πηέζεσλ 

(Streeter, Wylie, & Bedford, 1993). 

   ∑
   

 
    θαη      ∑

   

 
 

όπνπ   ν αξηζκόο ησλ κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνηήζεθαλ. 

ηε ζπλέρεηα αλάγνληαη νη ηηκέο ησλ πηέζεσλ κε βάζε ηελ ππθλόηεηα ηνπ αέξα ζε ζεξκνθξαζία 20 °C κε 

ρξήζε ηνπ παξαθάησ ηύπνπ: 

      
     

 
     θαη         

      

 
      

 

Σειηθά ν όγθνο πξνθύπηεη σο εμήο: 
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Όπνπ   
     

 
 

Σειηθά    √
        

 
 

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο πίεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί κηα δηάηαμε από ιεπίδεο 

κέηξεζεο νιηθήο θαη ζηαηηθήο πίεζεο, όπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ ε νπνία ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ αξρή 

κεζνδνινγίαο ησλ ζσιήλσλ pitot. 

Θεξκνδεύγνο  

Σα ζεξκνδεύγε ζρεκαηίδνληαη από ηελ έλσζε (θόιιεζε) δύν αλόκνησλ κεηάιισλ. Κπξίσο 

ρξεζηκνπνηνύληαη ραιθόο, ζίδεξνο θαη θσλζηαληάλε (θξάκα ραιθνύ-ληθειίνπ). Όηαλ ε έλσζε απηή 

ζεξκαλζεί παξάγεηαη κηθξή ηάζε ε νπνία είλαη αλάινγε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο έλσζεο. ηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξεο δηαηάμεηο γηα ηελ κέηξεζε ηνπ κέηξνπ ηεο ηάζεο απηήο (κηιηβνιηόκεηξν, 

γέθπξα wheatstone κε κεηξεηηθό όξγαλν). Σα ζεξκνδεύγε ρσξίδνληαη ζε ηύπνπο αλάινγα κε ην πιηθό 

θαηαζθεπήο ηνπο. Σν ζεξκνδεύγνο ηύπνπ J θαηαζθεπάδεηαη από ζύξκαηα ζηδήξνπ θαη θσλζηαληάλεο. 

Αληίζηνηρα ην ζεξκνδεπγνο ηύπνπ Κ θαηαζθεπάδεηαη από θξάκα αινπκηλίνπ (Alumel) θαη από θξάκα 

ρξσκίνπ (Chromel).  

Αληίζηνηρα ηα ζεξκόκεηξα αληίζηαζεο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ίδηα βαζηθή αξρή. ηα άθξα ησλ κεηαιιηθώλ 

αγσγώλ ηνπ αηζζεηεξίνπ αζθείηαη κηα ζηαζεξή ηάζε. Ζ αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο επεξεάδεη ηελ 

αληίζηαζε ηνπ πιηθνύ, κε απνηέιεζκα ε κεηξνύκελε ηάζε ζηα άθξα ησλ κεηαιιηθώλ αγσγώλ ηνπ 

αηζζεηεξίνπ λα επεξεάδεηαη αλαιόγσο. Σα ζεξκόκεηξα αληίζηαζεο είλαη θαηάιιεια γηα εθαξκνγέο 

κόληκεο ξνήο θαζώο ν ρξόλνο απόθξηζήο ηνπο είλαη κεηαμύ 0.5 θαη 5 m/sec. 

Ζ κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ππθλόηεηαο ηνπ αέξα θαη θαη’ 

επέθηαζε ηελ αλαγσγή ησλ ηηκώλ ηεο πίεζεο θαη ηεο ηαρύηεηαο ζε ζπλζήθεο αλαθνξάο. Ο κεηξεηήο 

ζεξκνθξαζίαο ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ ώζηε λα θαηαγξάθεη ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πξνζαγσγήο. 

Pitot tube 

O κεηξεηηθόο ζσιήλαο pitot πήξε ην όλνκά ηνπ από ηνλ Γάιιν κεραληθό θαη εθεπξέηε, Henri Pitot. 

Απνηειείηαη νπζηαζηηθά από έλα θνκκάηη ζσιήλα γλσζηώλ δηαζηάζεσλ ηνπ νπνίνπ ην έλα άθξν είλαη 

αλνηθηό. Σν άιιν άθξν ηνπ ζσιήλα ζπλδέεηαη κε κηα δηάηαμε κέηξεζεο ηεο πίεζεο. πλήζσο ε δηάηαμε 

κέηξεζεο είλαη έλα καλόκεηξν ζηήιεο ή έλα καλόκεηξν ηύπνπ U. Βέβαηα ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη θαζώο 

ε απαίηεζε γηα αθξίβεηα θαη επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ απμάλεηαη ρξεζηκνπνηνύληαη θαη άιιεο 

ςεθηαθέο κεηξεηηθέο δηαηάμεηο. 

Αλαιόγσο ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζσιήλα pitot ζηνλ αγσγό ιακβάλεηο θαη ηελ αληίζηνηρε πίεζε. Όηαλ ν 

ζσιήλαο ηνπνζεηεζεί παξάιιεια κε ηελ ξνή ηνπ αέξα ηόηε ε πίεζε πνπ ιακβάλεη είλαη ε νιηθή (ζηαηηθή 

+ δπλακηθή). Όηαλ ν ζσιήλαο ηνπνζεηεζεί ζην ηνίρσκα θάζεηα ζηε ξνή θαη ρσξίο λα πξνεμέρεη κέζα 

ζηνλ αγσγό (όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα) ηόηε ε κέηξεζε πνπ ιακβάλεη είλαη απηή ηεο ζηαηηθήο 

πίεζεο. 
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Εικόνα 82: L pitot tube    Εικόνα 83: U pitot tube 

 

Σν έλα άθξν ηνπ καλνκέηξνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ζσιήλα Pitot. Σν άιιν άθξν ηνπ καλνκέηξνπ 

κπνξεί λα είλαη είηε αλνηθηό (δειαδή λα επηθνηλσλεί κε ηελ αηκόζθαηξα), είηε λα ζπλδέεηαη κε έλαλ 

άιινλ  εύθακπην αγσγό ν νπνίνο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε έλα δεύηεξν ζσιήλα pitot ν νπνίνο κεηξάεη ηελ 

ζηαηηθή πίεζε. 

Ζ πξώηε ζύλδεζε είλαη απηή ε νπνία καο δίλεη απ' επζείαο ηελ νιηθή πίεζε ηνπ αέξα, εθόζνλ ε πίεζε πνπ 

πξνθύπηεη από ηε κέηξεζε δίλεηαη από ηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

                        

όπνπ   ε ππθλόηεηα ηνπ πγξνύ ηνπ καλνκέηξνπ θαη   ην ύςνο ζηήιεο ηνπ πγξνύ. 

Δδώ ην κεηξνύκελν κέγεζνο είλαη ην    ζπλεπώο ε κέηξεζε αθνξά ηε ζρεηηθή νιηθή πίεζε  (    
    ). 

Ζ δεύηεξε ζύλδεζε δίλεη ηελ δπλακηθή πίεζε θαη έκκεζα ηελ ηαρύηεηα ηνπ αέξα ζην ζεκείν κέηξεζεο. 

             . Σν κέγεζνο ην νπνίν κεηξάηαη κε ηελ δηάηαμε απηή είλαη ην         , ζπλεπώο ε 

δπλακηθή πίεζε. 

Σειηθά ιύλνληαο σο πξνο ηελ ηαρύηεηα πξνθύπηεη 

 

   √
          

     
 √

              

     
 

 

Ζ ππθλόηεηα ηνπ πγξνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, είηε είλαη αέξα είηε είλαη ην ξεπζηό ηνπ καλνκέηξνπ 

θαζνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηζζεηήξα. 
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σιήλαο Prandtl 

Ο ζσιήλαο Prandtl απνηειεί κηα δηάηαμε ε νπνία ζπλδπάδεη δπν 

ζσιήλεο pitot ζε κηα θαηαζθεπή όπσο θαίλεηαη ην ζρήκα. Έρεη 

ηελ δπλαηόηεηα κέηξεζεο ηεο νιηθήο θαη ηεο ζηαηηθήο πίεζεο, 

θαζώο δηαζέηεη δύν εηζόδνπο θαη δύν εμόδνπο θαηάιιεινπο γηα 

ηηο κεηξήζεηο απηέο. ηε ζπλέρεηα, ζπλδέεηαη καλόκεηξν ζηελ 

έμνδν ηνπ αγσγνύ ηνπ ζσιήλα Prandtl γηα λα ιεθζεί ε αλάινγε 

κέηξεζε (ζηαηηθήο ε νιηθήο πίεζεο) ή αληίζηνηρα ζπλδέεηαη 

δηαθνξηθό καλόκεηξν θαη ζηηο δύν εμόδνπο γηα ηε κέηξεζε ηεο 

δπλακηθήο πίεζεο. 

Πιενλεθηήκαηα 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ζσιήλσλ Pitot έλαληη ησλ άιισλ 

δηαηάμεσλ κέηξεζεο 

ηαρύηεηαο είλαη ηα εμήο: 

 Υακειό θόζηνο θαη απιόηεηα θαηαζθεπήο ε νπνία απμάλεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

απξνβιεκάηηζηε ιεηηνπξγία. 

  Όηαλ ν ζσιήλαο Pitot ρξεζηκνπνηείηαη από έκπεηξν ηερληθό, είλαη δπλαηόλ λα δώζεη ηδηαίηεξα 

αθξηβή απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ, κε ειάρηζην ζθάικα. 

 Δπηπιένλ, ιόγσ ηεο απιόηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αθόκα θαη έλαο αξράξηνο κπνξεί λα ιάβεη πνιύ 

θαιέο κεηξήζεηο ρσξίο κεγάια ζθάικαηα. 

 Δίλαη εύθνιε ε ςεθηνπνίεζε ησλ ηηκώλ ηνπ από κηα απιή ειεθηξνληθή δηάηαμε. Έηζη, 

θαζίζηαηαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζεί εθηελώο ζε απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο. 

 Με ηνλ ζσιήλα Pitot παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα κέηξεζεο ηεο παξνρήο ξεπζηνύ, παξά ην γεγνλόο 

όηη ε βαζηθή ηνπ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο. 

Μεηνλεθηήκαηα  

Παξά ηαύηα, ν ζσιήλαο Pitot παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα: 

 Μηθξή επαηζζεζία ζε κηθξέο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο όηαλ ε ηαρύηεηα ηνπ ξεπζηνύ είλαη κηθξή. 

Γειαδή, όζν κεγαιώλεη ε ηαρύηεηα ηνπ ξεπζηνύ, ηόζν κεγαιώλεη θαη ε αθξίβεηα ηνπ νξγάλνπ 

ζηηο κηθξέο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο. 

 Δπεξεάδεηαη έληνλα ε αθξίβεηα ηνπ νξγάλνπ από ηελ ύπαξμε ζηξνβηιηζκώλ ζην πγξό, εηδηθά 

όηαλ ν ζσιήλαο Pitot είλαη ηνπνζεηεκέλνο θνληά ζηα ηνηρώκαηα ηνπ αγσγνύ, όπνπ εκθαλίδεηαη 

απνθόιιεζε ηεο ξνήο. 

 Όηαλ ε ξνή δελ είλαη ζπλερήο θαη παξνπζηάδνληαη θελά ή θπζαιίδεο, είλαη αλαγθαίν λα 

ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθξίβεηαο ησλ κεηξήζεσλ. 

 Ο ζσιήλαο Pitot επεξεάδεηαη αξθεηά από ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ ξεπζηνύ. Καηά 

απηόλ ηνλ ηξόπν, εκθαλίδεηαη ζεκαληηθό ζθάικα όηαλ κεηξώληαη ηαρύηεηεο θνληά ή θαη πάλσ 

από ηελ ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ. Απηά ηα ζθάικαηα νθείινληαη ζηε δεκηνπξγία σζηηθνύ θύκαηνο 

κπξνζηά από ην άθξν ηνπ ζσιήλα. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνιύ κηθξώλ ηαρπηήησλ, ν ζσιήλαο 

Pitot επεξεάδεηαη θαη από ηελ ππθλόηεηα ηνπ ξεπζηνύ. 

 

 

Εικόνα 84: ωλήνασ Prandtl 



 
95 

Φεθηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ 

Σελ ζεκεξηλή επνρή είλαη απαξαίηεηε ε απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε θαη θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ κεηξήζεσλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη νθείιεη λα γίλεηαη κε κεγάιε 

πξνζνρή ώζηε λα κελ πξνθύπηνπλ πξνβιήκαηα αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο. Παξαθάησ, παξαηίζεληαη ηε 

βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο κηαο δηάηαμεο ςεθηνπνίεζεο κεραληθώλ κεηξήζεσλ (Θενδώξνπ, 2000). 

Μέξνο ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμεο απνηειεί έλα κηθξόηεξν ζύλνιν, ηνπ νπνίνπ ζθνπόο είλαη λα κεηαηξέπεη 

ην θπζηθό κέγεζνο ζε ηάζε. Σν ζύλνιν απηό απνηειείηαη από πιηθά ησλ νπνίσλ νη ηδηόηεηεο ζπλδένπλ ηα 

θπζηθά κεγέζε κε ηα ειεθηξηθά. Σα ζύλνια απηά νλνκάδνληαη κεηαηξνπείο. 

 

Εικόνα 85: Μετατροπή αναλογικοφ ςε ψηφιακό ςήμα 

Ζ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ εθηειείηαη από ηα ζπζηήκαηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ (data acquisition 

systems) ηα νπνία κεηαηξέπνπλ ηελ πιεξνθνξία (ηάζε) ζε κνξθή ηελ νπνία κπνξεί λα αλαγλσξίζεη έλαο 

ππνινγηζηήο. 

Ζ ηάζε πνπ ιακβάλεη ην ζύζηεκα θαηαγξαθήο πξνέξρεηαη από ηε κεηαηξνπή ηεο θπζηθήο πνζόηεηαο ζε 

ηάζε κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ. Ζ ηάζε απηή είλαη αλαινγηθό κέγεζνο θαζώο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 

ρξόλνπ. Ζ κεηαηξνπή απηήο ζε ςεθηαθή ηηκή γίλεηαη από κηα ζεηξά εξγαιείσλ. Αξρηθά ν πνιππιέθηεο, ν 

νπνίνο είλαη έλαο δηαθόπηεο, κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία από δηάθνξεο πεγέο ζε έλα ζπιινγηθό 

πξννξηζκό. Γέρεηαη πεξηνδηθά θαη ελαιιαζζόκελα δείγκαηα από θάζε θαλάιη θαη ηξνθνδνηεί κε απηά ηνλ 

ADC (analog to digital converter).  

Σν θύθισκα δεηγκαηνιεςίαο θαη ζπγθξάηεζεο (sampleand-hold, S-H), δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ ηηκή ηνπ 

αλαινγηθνύ ζήκαηνο γηα ην κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηαηξνπή από ηνλ ADC. Με 

ηνλ ηξόπν απηό θαηαζθεπάδεη θβαληηζκέλεο ηηκέο ηεο ζηηγκηαίαο ηηκήο ηνπ αλαινγηθνύ ζήκαηνο.  

Ωο απνηέιεζκα πξνθύπηεη κηα δεηγκαηνιεπηηθή δηαδηθαζία κηαο θακπύιεο θαη απνζήθεπζε ησλ ηηκώλ 

απηήο ζηνλ ππνινγηζηή. Δπόκελν είλαη ε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο λα είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ νξζή 

αλάγλσζε ηνπ ζήκαηνο. Ζ ζεκεξηλή ηερλνινγία δηαζέηεη θάξηεο ADC κε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο 

1KHz ζε πξνζηηέο ηηκέο. Ζ ζπρλόηεηα απηή είλαη αξθεηά κεγάιε γηα κηα κέηξεζε ζηαηηθήο ξνήο. 
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Εικόνα 86: Διαδικαςία ψηφιοποίηςησ μετρήςεων 

 

 

3.3 Δπηινγή κεηξεηηθώλ νξγάλσλ 
 

 

Debimo blades 

Μία παξαιιαγή ησλ ζσιήλσλ Prandtl είλαη θαη ε κεηξεηηθή δηάηαμε πίεζεο Debimo. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κεηξεηηθή δηάηαμε έρεη ηελ ηθαλόηεηα κέηξεζεο ζηαηηθήο θαη νιηθήο πίεζεο. Ο αηζζεηήξαο Debimo ζα 

ηνπνζεηεζεί ζην πξώην ζεκείν κέηξεζεο, δειαδή κέζα ζην αγσγό πξνζαγσγήο αέξα. Δίλαη κηα 

εμηδαληθεπκέλε ιύζε γηα ηελ κέηξεζε ηεο νιηθήο, ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο πίεζεο κέζα ζε αγσγνύο. 

Απνηειείηαη από δύν αγσγνύο ζαλ ιεπίδεο - pitot νη νπνίεο ζπλδένληαη ζαλ ζηαπξόο θαη ηηο 

ηνπνζεηνύληαη κέζα ζε αγσγό , όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα.  

 

Εικόνα 87: Debimo blades pitot tube 
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Ο αγσγόο ζα ηνπνζεηεζεί ζηε ζπλέρεηα κέζα ζηνλ αγσγό ηεο αεξνζήξαγγαο. Σα pitot ηεο κεηξεηηθήο 

δηάηαμεο debimo δηαζέηνπλ αεξνδπλακηθή γεσκεηξία, ώζηε λα επηθέξνπλ όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξε ηύξβε 

θαη θξαδαζκνύο ζην ζύζηεκα. Αλαιόγσο ηνπ κεγέζνπο ηνπ αγσγνύ θαη ηεο επηζπκεηήο αθξίβεηαο, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ε πεξηζζόηεξα pitot. Γηα λα επηηεπρζεί αθξίβεηα ζηε κέηξεζε ηεο πίεζεο 

ηνπ αέξα ζε έλαλ αγσγό πξέπεη λα κεηξεζεί ε πίεζε ζε δηάθνξεο ηεο επηζπκεηήο θάζεηεο επηθάλεηαο, 

ιόγσ ηεο αιιαγήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αέξα αλάινγα κε ηελ απόζηαζε από ην θέληξν ηνπ αγσγνύ. ηελ 

παξαθάησ εηθόλα παξαηίζεηαη ε απνδεθηή, ζύκθσλα κε ηα επξσπατθά πξόηππα, ηερληθή ηεο κέηξεζεο. Ζ 

ρξήζε ησλ pitot debimo απινπνηεί ηε δηάηαμε κέηξεζεο πίεζεο ζηνλ αγσγό. ε πεξίπησζε ρξήζεο απινύ 

ζσιήλα pitot, ζα έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί κεραληζκό θίλεζήο ηνπ, ώζηε λα κπνξεί λα ιάβεη κεηξήζεηο ζε 

όιν ην κήθνο ην πιάηνο ηεο επηθάλεηαο κέηξεζεο. 

 

Εικόνα 88: Εγκατάςταςη Debimo blades ςε αγωγό 

Οη ιεπίδεο – pitot δηαζέηνπλ νπέο θαηά κήθνο ηνπο. Οη νπέο ρσξίδνληαη ζε δύν νκάδεο. ε απηέο ηηο 

νπνίεο ν αέξαο ηηο δηαξξέεη εγθάξζηα, θαη ρξεζηκεύνπλ ζηε κέηξεζε ηεο ζηαηηθήο πίεζεο θαη απηέο πνπ 

βξίζθνληαη ζηε δηεύζπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ αέξα θαη ρξεζηκεύνπλ ζηε κέηξεζε ηεο δπλακηθήο πίεζεο. Ζ 

επηινγή ηεο αθξίβεηαο ησλ νξγάλσλ απηώλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, δηόηη από ηηο κεηξήζεηο ηεο 

πίεζεο ζα εμάρζεί ε ηαρύηεηα ηνπ αέξα θαη ε νγθνκεηξηθή παξνρή.  
  

 



 
98 

 

Εικόνα 89: Λειτουργία Debimo blades  

 

ρέζεηο ηαρύηεηαο θαη παξνρήο γηα ηε κεηξεηηθή δηάηαμε: 

    √      

    √          

Όπνπ    δηνξζσηηθόο παξάγνληαο κεηξεηηθνύ 

  : Οιηθή πίεζε 

  : ηαηηθή πίεζε 

 : εγθάξζηα επηθάλεηα αγσγνύ 

  : Γπλακηθή πίεζε 

 

ηελ εγθαηάζηαζε επηιέρζεθε ην κνληέιν debimo blade 200mm.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηζζεηήξα δίλνληαη παξαθάησ: 

Μέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο:100°C(maximum 210°C on request) 

Δπαλαιεςηκόηεηα: Μεγαιύηεξε από 0.3%  

Δύξνο κέηξεζεο: 0 - 2 bar ζηαηηθή πίεζε  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηξεηηθή ζπζθεπή έρεη ηεξάζηην εύξνο κεηξήζεσλ 

Αθξίβεηα: 3-5% 



 
99 

Ζ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ εμαξηάηαη θπξίσο από ηελ επηινγή ηνπ κεηξεηηθνύ δηαθνξηθήο πίεζεο αιιά 

θαη από ηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε ησλ αηζζεηεξίσλ. Ο θαηαζθεπαζηήο νξίδεη κία ζηαζεξά    ε νπνία 

ιεηηνπξγεί σο αληηζηάζκηζε γηα ηελ ύπαξμε ηνπ κεηξεηηθό κέζα ζηε ξνή. Καζώο ε κεηξεηηθή δηάηαμε 

επεξεάδεη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο πηώζεο πίεζεο, ε ρξήζε ηνπ παξάγνληα    ηζνζηαζκίδεη ηελ 

ύπαξμε ηνπ κεηξεηηθνύ κε απνηειέζκα νη κεηξήζεηο λα δίλνληαη δηνξζσκέλεο. 

SF50 PT100 probe 

Δπηιέρζεθε ν κεηξεηήο ζεξκνθξαζίαο SF50 κε αμνλάθη (probe)  θαη αζηζεηήξην PT100. Θα ηνπνζεηεζεί 

είηε ζε εμσηεξηθό ρώξν, είηε ζηελ έμνδν ηνπ ζηνκίνπ γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζία ηνπ 

πξνζαγόκελνπ αέξα. 

Ο αηζζεηήξαο PT100 δηαζέηεη αληίζηαζε από πιαηίλα 100Ohms.  

 
 

 

Εικόνα 90: αιςθητήριο PT 100     Εικόνα 91: Αντιςτάθμιςη μετρήςεων   

 

 

Δύξνο κεηξήζεσλ: -50°C έσο 400°C 

Σξία θαιώδηα εμόδνπ 

Αλνρή : Class B (όπσο δίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα) 

 

Εικόνα 92: Αιςθητήριο SF50  
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CP 212 

Δπηιέρζεθε κεηξεηήο δηαθνξηθήο πίεζεο CP212 ν νπνίνο ζα ζπλδεζεη κε ηε κεηξεηηθή δηάηαμε debimo 

blades ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηνλ αγσγό θαη ην κεηξεηηθό SF-50. Ζ επηινγή ηνπ κεηξεηή 

δηαθνξηθήο πίεζεο επεξεάδεη ην εύξνο κέηξεζεο θαη ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ. Ζ δηάηαμε debimo 

blades ιεηηνπξγεί ζαλ παζεηηθό ζηνηρείν ην νπνίν δηνρεηεύεη ηνλ αέξα κέζσ θαηάιιεισλ νπώλ (νπέο γηα 

ζηαηηθή πίεζε θαη νπέο γηα νιηθή πίεζε) ζην δηαθνξηθό κεηξεηή. Δθείλνο κε ηε ζεηξά ηνπ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζα δώζεη ηηο δπλαηόηεηεο κέηξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο debimo blades – CP 212.  

 

 

Εικόνα 93: Μεταδότησ CP212 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαθνξηθνύ κεηξεηή CP212-BOR δίλνληαη παξαθάησ: 

Δύξνο κέηξεζεο: -1000 έσο 1000 Pa 

Παξνρή ξεύκαηνο: 24 Vac 

Αλαινγηθέο έμνδνη: 4  0-5/10V ή 0/4-20mA 

Αθξίβεηα: ±0.5 % ηεο κεηξνύκελεο ηηκήο, ±2 Pa 

Μέγηζηε πίεζε: 21000 Pa 

Αλάιπζε: 1Pa 

Δύξνο κεηξήζεσλ ηαρύηεηαο: 3 έσο 30m/sec 

Υξόλνο απόθξηζεο: 0.3 sec 

Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο  
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ρέζεηο ηαρύηεηαο γηα ηε κεηξεηηθή δηάηαμε: 

 

    √
   

 
 

  
  

               
     

  : δηνξζσηηθό παξάγνληαο ζπζθεπήο  

Pitot tube L:           

Pitot tube S:         

Debimo blade:           

  : ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο  

  : αηκνζθαηξηθή πίεζε 

 

Ο κεηξεηήο δηαθνξηθήο πίεζεο ππνινγίδεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ αέξα κέζσ ηεο εμίζσζεο   πνπ δίλεηαη 

παξαπάλσ. ηελ εμίζσζε εηζάγεηαη ε δηόξζσζε ηεο ππθλόηεηαο ηνπ αέξα ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ θαη ν παξάγνληαο    γηα ηελ ζύλδεζε κε ηελ θαηάιιειε δηάηαμε (εδώ, debimo blades). 

 

SVO omnidirectional  

Σν αηζζεηήξην SVO είλαη έλαο κεηξεηήο ηαρύηεηαο θαη ζεξκνθξαζίαο. Μέζσ ηεο δηάηαμήο ηνπ ζην 

εκπξόο κέξνο έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα πξνζδηνξίδεη θαη ηελ θαηεύζπλζε ηεο ξνήο. Αζθώληαο κηα ηάζε ζην 

θπθιηθό κεηαιιηθό πιέγκα, απηό ζεξκαίλεηαη θαη θηάλεη ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία. Καηά ηελ δηέιεπζε 

ηνπ αέξα ηα πιέγκα ςύρεηαη. Ζ αλνκνηνκνξθία ηεο ςύμεο είλαη ε βαζηθή αξρή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 

θαηεύζπλζεο ηνπ αέξα. Γειαδή κεηξώληαο ηελ πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε κεηαιιηθό ζύξκα 

πξνζδηνξίδεηαη θαη ε θαηεύζπλζε ηνπ αέξα. Δίλαη θαηάιιειν γηα εθαξκνγέο κόληκεο ξνήο. Σν 

αηζζεηήξην απηό ζα ηνπνζεηεζεί ζε εηδηθή θαηαζθεπή ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί κε ηε ρξήζε ζεξβνκνηέξ θαη 

ζε κεηαθέξεη ην κεηξεηηθό ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο κπξνζηά από ην ζηόκην, ζθαλάξνληαο έηζη ηελ έμνδν 

ηνπ ζηνκίνπ κε ζθνπό ηε ιήςε κεηξήζεσλ ζε όιν ην επίπεδν.  

 

 

Εικόνα 94: Αιςθητήριο SVO omnidirectional 
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Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ηα εμήο : 

Δύξνο κέηξεζεο: 0 – 5 m/sec 

Αθξίβεηα: ±3 % ηεο κεηξνύκελεο ηηκήο, ±0.05 m/sec 

Αλάιπζε: 0.1 m/sec / 0.1  °C 

 

 

SVS hot wire probe 

Μεηξεηήο ηαρύηεηαο αέξα θαη ζεξκνθξαζίαο ν νπνίνο ζα ηνπνζεηεζεί κπξνζηά από ην ζηόκην γηα ηε 

κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αέξα, κε αληίζηνηρν ηξόπν  ζηήξημεο ηνπ SVO κεηξεηή. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

κεηξεηήο δελ έρεη ηελ ηθαλόηεηα κέηξεζεο ηεο θαηεύζπλζεο ηνπ αέξα.  

 

 

Εικόνα 95: Αιςθητήριο SVS 31 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ηα εμήο: 

Δύξνο κέηξεζεο: 0 – 30 m/sec 

Αθξίβεηα κέηξεζεο ηαρύηεηαο αέξα: ±3 % ηεο κεηξνύκελεο ηηκήο 

Αθξίβεηα κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο: Όπσο δίλεηαη από ηνλ πίλαθα Pt100 

Αλάιπζε:  0 – 3 m/sec  0.01 m/sec 

  3 – 30 m/sec  0.1 m/sec 

  Θεξκνθξαζίαο: 0.1 °C   
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Transmitter C310-BO 

Δπηιέρζεθε κεηξεηήο δηαθνξηθήο πίεζεο C310 (SP-I2-1000) ν νπνίνο ζα ζπλδεζεη κε ηα κεηξεηηθά SVS 

θαη SVO΄θαη ζα ηνπνζεηεζεί θνληά ζην πξνο κέηξεζε ζηόκην.   

 

 

Εικόνα 96: Μεταδότησ C310-BO 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαθνξηθνύ κεηξεηή CP310-BO δίλνληαη παξαθάησ: 

Δύξνο κέηξεζεο: -1000 έσο 1000 Pa 

Παξνρή ξεύκαηνο: 24 Vac 

Αλαινγηθέο έμνδνη: 4  0-5/10V ή 0/4-20mA 

Αθξίβεηα: ±0.2 % ηεο κεηξνύκελεο ηηκήο, ±2 Pa 

     Θεξκνθξαζίαο: ±1.1°C 

Αλάιπζε: 1Pa , 0.1 °C 

 

Απηνκαηηζκνί κεηξεηηθήο δηάηαμεο 

Ζ πξώηε κέηξεζε πξαγκαηνπνηείηαη από ηε κεηξεηηθή δηάηαμε debimo blades ζηνλ αγσγό παξνρήο αέξα 

ζηελ αεξνζήξαγγα όπνπ κεηξάηαη ε ζηαηηθή πίεζε θαη ε δπλακηθή πίεζε θαη εμάγεηαη ην πξνθίι ηεο 

ηαρύηεηαο ηνπ αέξα. 

Ζ δεύηεξε κέηξεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί είλαη κέηξεζε ζηαηηθήο πίεζεο αθξηβώο πξηλ ην ζηόκην. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζα ηνπνζεηεζεί pitot tube ζηνλ δνθηκαζηηθό αγσγό (test duct), ώζηε λα ιεθζεί ε κέηξεζε 

ζηαηηθήο πίεζεο αθξηβώο πξηλ ην ζηόκην. 

ηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα κεηξεηηθά ηαρύηεηαο SVS θαη SVO, ζε κεραληθή δηάηαμε ε νπνία ζα 

θηλείηαη ζην ρώξν βάζεη πξνγξακκαηηζκνύ από ηνλ ρξήζηε. 
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Σέινο ζα γίλεηαη κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ην κεηξεηηθό SF50 γηα ηελ δηόξζσζε ηεο ππθλόηεηαο ηνπ 

αέξα θαη ηελ αλαγσγή απηήο, βάζεη πξνηύπνπ, ζε αέξα πνπ αληηζηνηρεί ζε ζεξκνθξαζία 20 °C. 

Ο ηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, όπσο θαίλεηαη θαη 

ζηηο θσηνγξαθίεο, απνηειείηαη από: 

1. Γηάηαμε ε νπνία θηλείηαη ζην ρώξν θαη θέξεη ηα κεηξεηηθά SVS θαη SVO 

Ζ ζπγθξηκέλε δηάηαμε ζα απνηειείηαη από κηα κεραλνινγηθή θαηαζθεπή πνπ ζα θέξεη πάλσ ηεο 

άμνλεο θαη servo motors κε ελζσκαησκέλν encoder γηα αθξίβεηα ζηελ θίλεζε θαη κεηξεηηθά 

ηαρύηεηαο.  

 

Εικόνα 9732: Μετρητική διάταξη αεροςφραγγασ  

 

2. PLC ν νπνίνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ιήςε κεηξήζεσλ θαη ηελ ςεθηνπνίεζή ηνπο. 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί PLC ηύπνπ SIMATIC S7-1200 ην νπνίν δηαζέηεη 8 αλαινγηθέο εηζόδνπο θαη 4 

αλαινγηθέο εμόδνπο θαζώο θαη 10 ςεθηαθέο εηζόδνπο θαη 6 ςεθηαθέο εμόδνπο. 

3. Βηνκεραληθόο ππνινγηζηήο κε ζθνπό ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή ησλ 

δηαγξακκάησλ ηνπ εθάζηνηε ζηνκίνπ. 
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Ο βηνκεραληθόο ππνινγηζηήο ζα θέξεη software ηύπνπ WinCC TIA Ver.16 Unified. Μέζα από ην 

software ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα παξακεηξνπνίεζεο, ώζηε λα ιακβάλνληαη κεηξήζεηο ζηα ζεκεία ζηα 

νπνία νξίδεη ν ρξήζηεο, δεδνκέλνπ όηη θάζε ζηόκην είλαη κνλαδηθό σο πξνο ηνλ ηύπν θαη ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ. Οη παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο αθνξνύλ: 

- Σα όξηα ηνπ νξζνγώληνπ παξαιιειόγξακκνπ ρώξνπ θαηαγξαθώλ σο ππνζπλόινπ ηνπ 

δσκαηίνπ 

- Σηο ζπληεηαγκέλεο ΥΤ ηνπ γεσκεηξηθνύ κέζνπ ηνπ δνθηκίνπ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί 

ην ζεκείν αλαθνξάο ζην λέν ρώξν 

- Σελ ππθλόηεηα ησλ ζεκείσλ θαηαγξαθήο θαηά άμνλα Υ, Τ, Ε, ηνπ νξηζζέληα ρώξνπ 

- Σνλ αξηζκό ησλ κεηξήζεσλ αλά ζεκείν 

- Ζ ξύζκηζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ αλεκηζηήξα πξνζαγσγήο. 

- Οη νξηαθέο ηηκέο ελδηαθέξνληνο (κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο) 

 

Οη θαηαγξαθέο όισλ ησλ ζεκείσλ ηεο ζάξσζεο ηνπ ρώξνπ ζα απνζεθεύνληαη ζε αξρείν CSV κε πέληε 

ζηήιεο (Υ,Τ,Ε, κέηξεζε αηζζεηεξίνπ παξνρήο αλεκηζηήξα, κέηξεζε αηζζεηεξίνπ ξνήο ζεκείσλ ), κε 

κέγηζηε αλάιπζε 500.000 ζεκεία.  

ην αξρείν νη ζπληεηαγκέλεο ζα θαηαγξάθνληαη σο πξνο ην ζρεηηθό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ (δνθίκην), 

όπσο απηό νξίζζεθε από ηηο πξώηεο δύν παξακέηξνπο .  

Ζ ειάρηζηε ππθλόηεηα απόζηαζεο γηα θάζε επόκελν ζεκείν αλά άμνλα ζα είλαη ηα 10mm. 

 

Εικόνα 9833: Μετρητική διάταξη αεροςφραγγασ (πλάγια όψη) 
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Εικόνα 9934: Πλάκεσ ιςοκατανομήσ ςτο plenum box 

 

Εικόνα 10035: Πλάκεσ ιςοκατανομήσ ςτο plenum box 
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Κεθάιαην 4
ν
  

 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ζα παξνπζηαζζνύλ θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο 

δηαδηθαζίαο όπσο απηή δηαρσξίδεηαη ζην κέξνο ηεο πξνζνκνίσζεο, ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ 

απαξηίδεη ηελ αεξνζήξαγγα, θαζώο θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ιήςεο κεηξήζεσλ. 

 

4.1 Βειηηώζεηο ζηελ πξνζνκνίσζε 
 
Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο απνηέιεζε ην δπζθνιόηεξν πξόβιεκα νιόθιεξνπ ηνπ εγρεηξήκαηνο. Γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο έγηλαλ δηάθνξεο ππνζέζεηο. Σν θπξηόηεξν κεηλέθηεκα ζηελ έσο ηώξα 

παξνπζίαζε ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε έιιεηςε πξαγκαηηθώλ κεηξήζεσλ νύησο ώζηε λα γίλεη ζύγθξηζε 

ησλ ζεσξεηηθώλ απνηειεζκάησλ κε ηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο θαη πάλσ ζην δήηεκα απηό ζα κπνξνύζε 

λα πξνθύςεη κηα λέα κειέηε. 

Ζ ρξήζε ελόο ππνινγηζηή κε κεγαιύηεξε επεμεξγαζηηθή ηζρύ ζα έδηλε ηε δπλαηόηεηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί δηαθξηηνπνίεζε πιέγκαηνο κεγαιύηεξεο αλάιπζεο, ώζηε λα εμαρζνύλ απνηειέζκαηα κε 

κεγαιύηεξε αθξίβεηα. 

Με ηε ρξήζε πεξηζζόηεξεο επεμεξγαζηηθήο ηζρύνο ζα είρακε ηε δπλαηόηεηα επίιεζεο νιόθιεξεο ηεο 

γεσκεηξίαο απ’επζείαο ή έζησ νιόθιεξεο ηεο πιάθαο ηζνθαηαλνκήο, απνθεύγνληαο έηζη ππνζέζεηο ηηο 

νπνίεο θάλακε νη νπνίεο απαηηνύλ έιεγρν κε πεηξακαηηθά δεδνκέλα. 

Γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ κεηξήζεσλ θαηάληη ηνπ ζηνκίνπ πξνβιέπεηαη δηάηαμε κε ηα κεηξεηηθά SVO θαη 

SVS. Ζ ρξήζε ελόο αλεκόκεηξνπ αθξηβείαο γηα ηελ κέηξεζε ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο κεηά ηελ πιάθα 

ηζνθαηαλνκήο κε ηα θαιακάθηα θξίλεηαη σο σθέιηκε γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πξνζνκνίσζεο. 

Ζ πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο θξίλνληαη απαξαίηεηεο όρη κόλν γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξναλαθέξακε, αιιά θαη 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κνληέισλ ηύξβεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ κέηξσλ πνπ ηα πεξηγξάθνπλ 

(turbulence kinetic energy, specific dissipation rate). Ζ θαηάιιειε επηινγή ησλ δεηθηώλ ζα επηθέξεη 

απμεκέλε αθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο. Γεληθόηεξα ε ζρέζε κεηαμύ ησλ 

πξνζνκνηώζεσλ θαη ησλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ είλαη ζρέζε δηαιεθηηθή. 

Σν ηκήκα ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο ξνήο ζηνπο ιεπηνύο επάιιεινπο ζσιήλεο ζα κπνξνύζε λα επηιπζεί 

ηκεκαηηθά νιόθιεξν. Μπνξεί απηή ε δηαδηθαζία λα ζεσξεζεί ρξνλνβόξα αιιά ζίγνπξα ζα θέξεη πην 

αθξηβή απνηειέζκαηα.  
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4.2 Πξνηάζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
 
Αξρηθά πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε κε ηελ νπνία ζα εμαρζνύλ απνηειέζκαηα θαη 

πίλαθεο νη νπνίνη ζπζρεηίδνπλ ηελ νγθνκεηξηθή παξνρή κε ηελ πηώζε πίεζεο ζην ζηόκην (δηαγξάκκαηα 

  –    ) δελ κπνξεί λα είλαη πηζηή εθαξκνγή κηα εγθαηάζηαζεο. Ζ νξηζκέλε δηάζηαζε ηνπ αγσγνύ 

(    ) από ηνλ νπνίν εηζάγεηαη ν αέξαο ζε ζπλδηαζκό κε ηελ κεηξεηηθή δηάηαμε ηεο πίεζεο 

δεκηνπξγνύλ όπσο είδακε θαη παξαπάλσ δηαθνξεηηθά πξνθηι ηαρπηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ ύπαξμε κόλν 

ηνπ αγσγνύ. Δπηπξνζζέησο, βάζεη θαη ησλ ζρεδηαζηηθώλ θαλόλσλ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

εθαξκνγέο θιηκαηηζκνύ κε θαλαιάην ζύζηεκα δηάρπζεο αέξα, ε ηαρύηεηα ηνπ αέξα πνπ επηθξαηεί ζε 

έλαλ αγσγό θπκαίλεηαη κεηαμύ 5 έσο 10 m/sec. Ζ αξρή απηή ζα παξαβηαζζεί ζηνλ αγσγό ηεο 

αεξνζύξξαγγαο κε ηελ αύμεζε ηεο παξνρή ηνπ αλεκηζηήξα. Καηά ζπλέπεηα ε δηάηαμε απηή έρεη  

πεξηνξηζκνύο, θαζώο δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα έιεγρν ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ ζηόκηα. 

Σν δεύηεξν θνκκάηη ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα αλαβαζκηζηεί ζηελ εγθαηάζηαζε είλαη νη δηαηάμεηο 

ηζνθαηαλνκήο. Παξαηεξώληαο θαη ηα απνηειέζκαηα ζην θεθάιαην 3 παξαηεξνύκε πσο ελώ επηβάιιεηαη 

ζηνλ αέξα κέζσ ησλ νπώλ κηα δηαδξνκή ηέηνηα ώζηε λα ηζνθαηαλεκεζεί ζην ρώξν, αθόκα 

παξαηεξνύληαη θαηλόκελα jet, δειαδή ηνπηθά ππθλήο ξνήο κε απμεκέλε ηαρύηεηα. Ζ ζέζε ησλ νπώλ ζηηο 

πιάθεο ηζνθαηαλνκήο θαζώο θαη ε δηάκεηξόο ηνπο αθνξά έλα πεδίν ην νπνίν επηδέρεηαη βειηηώζεηο. 

 Σέινο, ε ηειηθή δηάηαμε ηζνθαηαλνκήο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε πιηθά ηα νπνία ζα είλαη πην εύθνια 

επεμεξγάζηκα θαηά ηελ πξνζνκνίσζε. Μία πηζαλή αληηθαηάζηαζε ηνπο ζα κπνξνύζε λα απνηειεί έλα 

πνξώδεο πιηθό κε ρακειό βαζκό απνξξνθεηηθόηεηαο ώζηε λα επηηξέπεη ρσξίο κεγάιε πηώζε πίεζεο ηελ 

δηέιεπζε ηνπ αέξα κέζα από απηό. Ζ επηινγή ηνπ πιηθνύ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ επαθύεηαη ζε κειινληηθή 

δηεπξεύλεζε. 

 

 

4.3 Αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηξήζεσλ 
 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ κεηξήζεσλ ν ρεηξηζηήο πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ηελ θίλεζε ησλ 

ζεξβνκνηέξ κέζσ ηνπ PLC κε ζθνπό λα νξίζεη ηα ζεκεία ζηα νπνία ζα γίλνπλ νη κεηξήζεηο. Ο 

πξνζδηνξηζκόο ησλ ζεκείσλ ζα γίλεη κέζσ ηεο πξνζνκνίσζεο όπνπ ζην πξνθίι ηαρύηεηαο εμόδνπ ζα 

έρνπλ δνζεί ηα ζεκεία όπνπ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο είλαη κέγηζην, θαζώο θαη ε θιίζε ηεο ξντθήο 

γξακκήο ζην ρώξν.  

Σέινο ζα ήηαλ ζθόπηκν λα πξνγξακκαηηζηεί κηα κηθξή αλίρλεπζε σο πξνο ηηο γσλίεο  ̂ θαη  ̂. Γειαδή 

θαηά ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζέζε ηνπ pitot tube SVS, κέζσ θάπνησλ επηπιένλ εγθαηεζηεκέσλ 

ζεξβνκνηέξ, λα πεξηζηξέθεηαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ pitot tube. ηε ζπλέρεηα κε ζύγθξηζε ησλ ηηκώλ 

ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο πνπ ιακβάλεηαη γηα ηελ θάζε γσλία λα απνζεθεύεηαη ε κέγηζηε ηηκή. Με ηε 

δηαδηθαζία απηή ζα επηβεβαηώλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ κεηξεηηθνύ SVO, ην νπνίν έρεη ηελ 

ηθαλόηεηα κέηξεζεο ηεο θιίζεο ηεο ξντθήο γξακκήο. 
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Appendix 
 

Κώδηθαο SQL  

 

drop table if exists testtesttest 

create  table testtesttest ( x decimal (15,6) , y decimal ( 15,6) ) 

declare @x decimal ( 15,6) ;   

set @x =0 

declare @minx decimal ( 15,6) ;    

set @minx = 0 

declare @maxx decimal ( 15,6) ;    

set @maxx = 247.5 

declare @y decimal ( 15,6) ;   

set @y =0 

declare @miny decimal ( 15,6) ;    

set @miny =0 

declare @maxy decimal ( 15,6) ;    

set @maxy =212.5 

while @x <= @maxx  

begin  

   while @y <= @maxy 

    begin 

--select @y 

--select @x  

-- 

insert into testtesttest 

select  @x ,@y  

set @y =  @y+5   

end  

set @x = @x + 5 

---select @x  

set @y = @miny 

end  

 

select * from testtesttest 
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