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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

    Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας μιας σειράς στομίων. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά (όπως διάδοση, άνωση και πτώση δέσμης κτλ) είναι καθοριστικής σημασίας για 

την επιλογή του κατάλληλου στομίου για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και ψύξη.  

    Προκειμένου να βρεθούν οι προαναφερόμενες τιμές, αρχικά σχεδιάστηκαν οι διάφορες περιπτώσεις 

μελέτης στο υπολογιστικό πρόγραμμα SolidWorks. Έπειτα, ο κάθε χώρος μελέτης μοντελοποιήθηκε  με 

τη χρήση στοιχείων πεπερασμένου όγκου ελέγχου στο υπολογιστικό πρόγραμμα ANSA,  BETA CAE, 

και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η επίλυση των διαφορικών εξισώσεων που κυριαρχούν στα 

μοντέλα, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη χρήση προγράμματος Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής 

(CFD). Τέλος, τα αποτελέσματα της προσομοίωσης οπτικοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος CFD 

Post, Ansys αλλά και μέσω του MATLAB, προκειμένου να αποκτήσουν την κατάλληλη μορφή ώστε 

να μπορέσει να αξιολογηθεί η ορθότητά τους. Η ορθότητά τους ελέγχθηκε μέσω της σύγκρισής τους με 

τα αποτελέσμτα που παρουσιάζονται σε μονοδιάστατο λογισμικό,το οποίο είναι βασίσμένο σε 

πειράματα. Το σημαντικότερο συμπέρασμα που εξάγεται από την προαναφερόμενη σύγκριση είναι ότι 

η προσομοίωση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ενναλακτική λύση έναντι των πειραμάτων, τα οποία 

είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα. 

  



Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 14 

ABSTRACT 

This dissertation aims to study the operating characteristics of a number of air terminal devices. These 

characteristics (such as spread, rise and drop of the jet, etc.) are crucial for selecting the appropriate air 

terminal device to meet heating and cooling needs. 

In order to find the aforementioned values, the cases were designed in the program SolidWorks. Then, 

each study area was modeled using FEA in the computational program ANSA, BETA CAE. Afterwards, 

the differential equations that dominate the models were solved using a Computational Fluid Dynamics 

(CFD) software. Finally, the results of the simulations were visualized through the CFD Post program, 

Ansys and also through MATLAB, in order to obtain the appropriate form so they can be easily 

validated. Their accuracy was tested by comparing them with the results presented in a one-dimensional 

software, which is based on experiments. The most important conclusion drawn from the 

aforementioned comparison is that the simulation could be used as an alternative option instead of the 

experiments, which are particularly costly. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή 

    Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα σημειώθηκε ραγδαία μετακίνηση πληθυσμού στα αστικά κέντρα, 

με αποτέλεσμα να αυξηθούν σταδιακά οι συγκεντρώσεις ρύπων αυτών των περιοχών. Οι επιπτώσεις 

στον ανθρώπινο οργανισμό δεν έγιναν αμέσως εμφανείς, καθώς εκείνη την περίοδο δεν ήταν εύκολο να 

εκτιμηθεί το ακριβές «κόστος», παρόλα αυτά η πολιτεία έλαβε μέτρα (εξοικονόμηση ενέργειας) για να 

περιορίσει όσο ήταν δυνατόν το φαινόμενο.  

    Όμως, οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούσαν στους εσωτερικούς χώρους (υψηλή συγκέντρωση 

ρύπων και μη επαρκής αερισμός), επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, με αποτέλεσμα στα 

τέλη της δεκαετίας του ’60 να εμφανιστούν τα πρώτα προβλήματα. Αποκορύφωμα θεωρήθηκε το 1990, 

όπου πλήθος προβλημάτων υγείας αποδόθηκε στο φαινόμενο, με γνωστότερο το «Σύνδρομο των 

Άρρωστων Κτηρίων» (Sick Building Syndrome), το οποίο συνδέθηκε με την ποιότητα αέρα των 

εσωτερικών χώρων.   

    Εκείνη η περίοδος είναι ο λόγος, όπου ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτηρίων τέθηκε ως κύρια 

προτεραιότητα της σύγχρονης ζωής. Φυσικά, ο αερισμός αποτέλεσε και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

του βιοκλιματικού σχεδιασμού, καθώς χάρη σε αυτόν επιτυγχάνεται ο έλεγχος των ρύπων των 

εσωτερικών χώρων και δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του 

ανθρώπινου οργανισμού. 

    Ένα σωστά σχεδιασμένο σύστημα κλιματισμού μπορεί να εξασφαλίσει ποιότητα στον εσωτερικό 

αέρα και θερμική άνεση. Σημείο κλειδί της σχεδίασης αποτελούν τα στόμια κλιματισμού, καθώς 

διανέμουν κατάλληλα τον αέρα στον κλιματιζόμενο χώρο, πετυχαίνοντας συνθήκες ευεξίας. Για αυτό 

το λόγο, η σωστή διαστασιολόγηση και τοποθέτηση ενός στομίου στο εσωτερικό του χώρου κρίνεται 

μείζονος σημασίας. 

1.2 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας 

    Γενικότερα, υπάρχει εκτεταμένη έρευνα πάνω στο κομμάτι του σχεδιασμού ενός συστήματος 

κλιματισμού, η οποία αφορά κυρίως τον εξοπλισμό και το σύστημα αεραγωγών. Ωστόσο, όσον αφορά 

την διανομή του αέρα στον κλιματιζόμενο χώρο, η έρευνα περιπλέκεται καθώς τα πειράματα που 

απαιτούνται είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα. Τη συγκεκριμένη ανάγκη, τίθεται να καλύψει η μηχανική των 

ρευστών, χάρης στην οποία μπορεί να αποκτηθεί μια σφαιρικότερη εικόνα, με τη δαπάνη λιγότερων 

πόρων. 

    Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ A.E. και σκοπός 

της είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας μιας σειράς στομίων, με τη βοήθεια της μηχανικής 

των ρευστών, προκειμένου να εξαχθεί ένα συμπερασμά για το εάν η προσομοίωση μπορεί να 

ανταποκριθεί ορθώς στην πραγματικότητα, έτσι ώστε μελλοντικά να αντικαταστήσει τα πειράματα. Το 

συμπέρασμα θα προκύψει μέσω του προσδιορισμού μιας σειράς χαρακτηριστικών όπως το βεληνεκές, 

τη διάδοση, την άνωση και τη πτώση της ταχύτητας της δέσμης. Προκειμένου να βρεθούν οι 

προαναφερθέντες τιμές, οι διάφορες διατάξεις θα μοντελοποιηθούν και η επίλυση των διαφορικών 



Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 16 

εξισώσεων που κυριαρχούν στα μοντέλα, θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη χρήση 

προγράμματος Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής (CFD). 
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2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

2.1 Βασικές αρχές αερισμού 

    Ένα κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα κλιματισμού αποσκοπεί στη δημιουργία συνθηκών ευεξίας, 

ελέγχοντας τη παροχή και απαγωγή του αέρα στον κλιματιζόμενο χώρο. Ο έλεγχος της διανομής του 

αέρα στο χώρο επιτυγχάνεται με μία από τις τρεις βασικές αρχές αερισμού (Etheridge and 

Sandberg,1996): 

• Ροή μονής κατεύθυνσης: η είσοδος του αέρα στον εσωτερικό χώρο μπορεί να επιτευχθεί είτε 

μέσω ολόκληρης της επιφάνειας της οροφής είτε μέσω κάποιου πλαϊνού τοίχου. Με αυτό τον 

τρόπο δημιουργείται μια κάθετη ή οριζόντια ροή, μονής κατεύθυνσης, από την οροφή προς το 

πάτωμα ή από τον έναν πλαϊνό τοίχο στον απέναντι αντίστοιχα. 

Όσον αφορά την απομάκρυνση του ρυπογόνου αέρα του χώρου στηρίζεται στις ίδιες αρχές με 

το φαινόμενο που δημιουργείται όταν ένα στερεό σώμα κινείται μέσα σε ένα στενό πέρασμα 

δημιουργώντας μία εξαναγκασμένη ροή αέρα (piston effect). Με αυτό τον τρόπο ο αέρας του 

εσωτερικού χώρου παραμένει πάντοτε καθαρός. Αυτός ο τρόπος αερισμού χρησιμοποιείται 

συνήθως σε εργαστήρια όπου η διεξαγωγή πειραμάτων επιτάσσει ελεγχόμενες συνθήκες 

περιβάλλοντος. 

• Μικτή ροή: η παροχή του αέρα στον εσωτερικό χώρο γίνεται μέσω ενός στομίου. Μια δέσμη 

αέρα (jet) παράγεται, η οποία εισέρχεται στον χώρο είτε ως ελεύθερη δέσμη(free jet) είτε ως 

περιορισμένη δέσμη(confined jet). 

Μεταξύ του στομίου και του κλιματιζόμενου χώρου δημιουργείται μια περιοχή στην οποία 

λαμβάνει μέρος η ανάμιξη του αέρα του δωματίου και του εξωτερικού αέρα. Χάρη σε αυτή, 

μειώνεται η διαφορά  της ταχύτητας και της θερμοκρασίας μεταξύ του παρεχόμενου και του 

εσωτερικού αέρα. Παράλληλα, μειώνεται η συγκέντρωση των ρύπων λόγω της αραίωσης που 

συμβαίνει, με αποτέλεσμα το εσωτερικό περιβάλλον να διατηρείται καθαρό. Η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιείται ευρέως σε γραφεία και εμπορικά κτήρια, όπου οι συνθήκες ευεξίας παίζουν 

καθοριστικό ρόλο. 

• Μέθοδος εκτοπισμού αέρα: ο αέρας, μέσω ενός υγραντήρα χαμηλής ταχύτητας, εισρέει στον 

χώρο από το κατώτατο επίπεδο του δωματίου, έχοντας χαμηλή θερμοκρασία. Στον 

συγκεκριμένο τρόπο αερισμού κυριαρχούν οι δυνάμεις άνωσης, καθώς ο αέρας ρέει από τα 

χαμηλότερα επίπεδα του δωματίου προς τα υψηλότερα. Κατά τον σχεδιασμού αυτού του 

συστήματος πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η κατακόρυφη κλίση της θερμοκρασίας(Mundt,E. 

,1996).  

 

Η μέθοδος αερισμού της εκάστοτε διάταξης μπορεί να επιλεχθεί εάν ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

• η επιφάνεια και το ύψος του χώρου 

• ο αριθμός των ατόμων μέσα στον χώρο και η θέση τους (εφόσον είναι σταθερή) 

• τα απαιτούμενα φορτία σε θέρμανση και ψύξη  
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• η μέγιστη ποσότητα ρύπων που επιτρέπεται 

• το είδος του συστήματος που θα επιλεχθεί (μεταβλητού ή σταθερού όγκου αέρα) 

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η μικτή μέθοδος αερισμού, για την ανάλυση της οποίας 

χαρακτηριστική μεταβλητή θεωρείται η δέσμη αέρα. 

2.2 Θεωρητική ανάλυση της δέσμης αέρα 

    Γενικά, έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες σχετικά με εφαρμογές συστημάτων ψύξης, θέρμανσης και 

αερισμού (Heating, Ventilation and Air – Conditioning, HVAC) [5],[8]. Οι πρώτοι ερευνητές που 

ασχολήθηκαν με συστήματα HVAC είναι ο Rydberg and Norback(1946).  Στη συνέχεια, ο Becher 

(1966) και ο Grimitlin(1970) εξέτασαν το μέγεθος της επιρροής των μεταβαλλόμενων πτερυγίων ενός 

στομίου στην δέσμη αέρα. Όμως, ιδιαίτερα καθοριστική θεωρείται η έρευνα του Malmstorm et al 

(1992), όπου μελετήθηκε η επίδραση της διαμέτρου του ακροφυσίου και της ταχύτητας του 

παρεχόμενου αέρα στην μεγίστη μέση ταχύτητα με την οποία αποσυντίθεται η δέσμη αέρα, καθώς 

επέδειξε ότι η σταθερά αποσύνθεσης (Κ) είναι συνάρτηση της ταχύτητας της δέσμης στην έξοδο του 

στομίου (Uo) και όχι του αριθμό Reynolds.  

    Οι προαναφερθείσες μελέτες οδήγησαν στην εξαγωγή πλήθους συμπερασμάτων σχετικά με την 

συμπεριφορά της δέσμης αέρα. Θεωρείται λοιπόν γνωστό ότι οι δέσμες αέρα διαχωρίζονται σε διάφορες 

κατηγορίες ανάλογα με το κριτήριο μελέτης που επιλέγεται κάθε φορά. 

Έτσι, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι εμποδίων χωρίζεται σε 

• ελεύθερη δέσμη, εάν τα τοιχώματα ή το στόμιο δεν επηρεάζουν την ροή του αέρα ή 

• περιορισμένη δέσμη, εάν η δέσμη επηρεάζεται από αντίστροφες ροές  

ενώ, εάν η θερμοκρασία είναι το κριτήριο μελέτης χωρίζεται σε 

• ισόθερμη δέσμη (isothermal jet), εάν δεν υπάρχει θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ του 

παρεχόμενου και του εσωτερικού αέρα 

• μη ισόθερμη δέσμη (non-isothermal jet), εάν υπάρχει 

 

     Επιπλέον, σύμφωνα με την θεωρία δέσμης αέρα (air jet theory) ο υπό μελέτη χώρος διαχωρίζεται σε 

δύο ζώνες: 

• τη ζώνη δέσμης(jet region), η οποία επηρεάζεται άμεσα από τη δέσμη αέρα και 

• την κατειλημμένη ζώνη, η οποία καταλαμβάνεται κατά κύριο λόγο από τα άτομα που 

χρησιμοποιούν τον χώρο 

   Τέλος, ανάλογα με τον ρυθμό αποσύνθεσης της ταχύτητας της κεντρικής γραμμής, η ανάπτυξη της 

δέσμης χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες: 

• ζώνη 1: πυρήνας, όπου η ταχύτητα της κεντρικής γραμμής ισούται με την ταχύτητα εξόδου της 

δέσμης από το στόμιο 

• ζώνη 2: μεταβατική ζώνη, στην οποία η ταχύτητα της κεντρικής γραμμής αρχίζει να μειώνεται, 

αναλογικά με το x-0.5, όπου ως μεταβλητή x ορίζεται η οριζόντια απόσταση από το στόμιο 

• ζώνη 3: όπου το προφίλ της ταχύτητας είναι ίδιο σε ίση απόσταση από την κεντρική γραμμή 

και η ταχύτητα μειώνεται αναλογικά με το x-1 
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• ζώνη 4: η τελευταία ζώνη, όπου η ταχύτητα της δέσμης αέρα μειώνεται ακαριαία, χωρίς όμως 

να είναι πλήρως κατανοητός ο μηχανισμός με τον οποίο αυτό συμβαίνει 

Στην Εικόνα 1 φαίνεται σχηματικά η ανάλυση της δέσμης στις τέσσερις ζώνες που περιγράφηκαν 

παραπανω[8]. 

 

Εικόνα 1 - Ανάλυση της δέσμης 

όπου, 

x: η συντεταγμένη του οριζόντιου άξονα 

y: η συντεταγμένη της ακτινικής διεύθυνσης 

xp: η οριζόντια απόσταση από το στόμιο 

c: άξονας συμμετρίας της δέσμης 

s: η γωνία διασποράς 

y0.5: συντεταγμένη y όπου ισχύει: 𝑈 𝑈𝑥
⁄ = 0.5 

β: η γωνία μεταξύ του άξονα συμμετρίας της δέσμης και της γραμμής y0.5 

U: είναι η μέση ταχύτητα της διεύθυνσης x 

Ux: η ταχύτητα πάνω στον άξονα συμμετρίας της δέσμης 

 

Παρατηρώντας την Error! Not a valid bookmark self-reference., προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα αναφορικά με τις αξονικές δέσμες αέρα: 

• στις δύο πρώτες ζώνες, η δέσμη αέρα είναι ιδιαίτερα επηρεασμένη από τον τρόπο που εξέρχεται 

από το στόμιο  

• στην τρίτη ζώνη πραγματοποιείται ουσιαστικά η ανάπτυξη της δέσμης, ενώ οι τιμές της 

ταχύτητας σχηματίζουν ένα συμμετρικό προφίλ γύρω από τον άξονα συμμετρίας της  

• στην τέταρτη ζώνη επέρχεται η πλήρης αποδόμηση της δέσμης 
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• στις τρίτες πρώτες ζώνες, αναμιγνύεται ο αέρας που υπάρχει μέσα στον χώρο με τον αέρα που 

προέρχεται από το περιβάλλον μέσω ενός στομίου 

• στην τέταρτη ζώνη, ολοκληρώνεται η διανομή του αέρα σε όλο τον εσωτερικό χώρο 

Ωστόσο, τα τοιχώματα του χώρου, στον οποίο εγχέεται η δέσμη αέρα, είναι πιθανό να επιδράσουν στη 

διάχυσή της, εάν βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το στόμιο. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται 

ένα ιδιαίτερο είδος δέσμης (wall jet), το οποίο βασίζεται στο φαινόμενο Coanda (τάση ενός υγρού να 

παραμένει προσκολλημένο σε μια καμπύλη επιφάνεια) και παρουσιάζεται στην εικόνα παρακάτω[8].  

 

Εικόνα 2 - Επίδραση των τοιχωμάτων στην ανάλυση της δέσμης σε ζώνες 

 

Ο Farquharson (1952) είναι ο πρώτος ερευνητής που μελέτησε συστήματα HVAC, στα οποία η δέσμη 

αέρα επηρεάζεται έντονα από τα τοιχώματα. Σε αυτή την περίπτωση, ένα στρώμα τύρβης παρασύρει 

μόρια αέρα και από τις δυο πλευρές της δέσμης, δημιουργώντας χαμηλότερη πίεση στην άνω πλευρά, 

η οποία με την σειρά της οδηγεί σε εκτροπή της δέσμης από την φυσική της πορεία. Η διαφορά των δύο 

δεσμών έγκειται στο ότι η μέγιστη ταχύτητα παρατηρείται πλέον κοντά στην επιφάνεια.  

Τέλος, μια δέσμη μπορεί να χαρακτηριστεί και από το είδος του στομίου μέσω του οποίου εισέρχεται 

στον κλιματιζόμενο χώρο. Έτσι προκύπτουν οι εξής κατηγορίες[8]: 

• Γραμμικές δέσμες αέρα (linear jets): σχηματίζονται όταν το στόμιο έχει σχισμές ή ορθογώνια 

ανοίγματα, με λόγο πλάτους προς ύψος μεγαλύτερο της μονάδας. Θα μπορούσε κανείς να 

θεωρήσει ότι αυτή η ροή είναι σχεδόν δισδιάστατη. Παράδειγμα γραμμικής δέσμης αέρα 

απεικονίζεται στην Εικόνα 3. 

• Συμπτυγμένες δέσμες αέρα (compact jets): σχηματίζονται όταν το στόμιο προσαγωγής 

αποτελείται από κυλινδρικά, ορθογώνια ή τετράγωνα ανοίγματα με αναλογία πλάτους πρός 

ύψος μικρότερη ή ίση της μονάδας. Σε αυτή την περίπτωση η μέγιστη ταχύτητα εμφανίζεται 

στον κεντρικό άξονα. Ένα παράδειγμα στομίου στο οποίο αναπτύσσεται συμπτυγμένη δέσμη 

φαίνεται στην Εικόνα 4. 

• Ακτινικές δέσμες αέρα (radial jets): σχηματίζονται συνήθως από στόμια που τοποθετούνται 

στην οροφή. Ο αέρας διαχέεται κυκλικά, συνήθως στην οριζόντια διεύθυνση ή ακόμη και σε 

όλες τις διευθύνσεις. Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται και το αντίστοιχο στόμιο. 

Προκειμένου να γίνει πλήρως κατανοητός ο παραπάνω διαχωρισμός παρατίθενται κατ’ αντιστοιχία τα 

προαναφερόμενα στόμια[3],[6]. 
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Εικόνα 3 - Linear grille 

 

 

Εικόνα 4 - Louvered face diffuser 

 

 

Εικόνα 5 - Round ceiling diffuser 

 

 

2.2.1 Χαρακτηριστικές εξισώσεις της πλήρως ανεπτυγμένης δέσμης 

2.2.1.1 Ελάττωση ταχύτητας ισόθερμων ελεύθερων δεσμών αέρα 

Η εξίσωση που ακολουθεί στη συνέχεια περιγράφει την ελάττωση της ταχύτητας της κεντρικής γραμμής 

για επιμήκη (γραμμικά) και συμμετρικά στόμια αντίστοιχα[5]. 

𝑉𝑚

𝑉𝑜
= 𝐾𝑣𝑝 ∙ √

𝐻𝑜

𝑥
 σ.2.2.1.1.1 

 

𝑉𝑚

𝑉𝑜
= 𝐾𝑣𝑝 ∙ √

𝐴𝑜

𝑥
 σ.2.2.1.1.2 

 

όπου, 

Vm  η αξονική ταχύτητα 

Vo η μέση ταχύτητα στη διεύθυνση x 

x η οριζόντια απόσταση από το στόμιο προσαγωγής 

Κvp ο συντελεστής διατήρησης της αξονικής ταχύτητας 

Ηο η ενεργός επιφάνεια ενός επίμηκες στομίου 

Αο η ενεργός διατομή του στομίου (σ.2.2.1.1.3) 

 

𝐴𝑜 = 𝐶𝑑 ∙ 𝐴𝑐 σ.2.2.1.1.3 
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όπου, 

Cd Ο συντελεστής παροχής (από 0,65 ~ 0,9) 

Ac η ελεύθερη επιφάνεια του στομίου προσαγωγής 

2.2.1.2 Ελάττωση ταχύτητας ανισόθερμων ελεύθερων δεσμών αέρα 

Στις περιπτώσεις όπου ο προσαγόμενος και ο εσωτερικός αέρας διαφέρουν θερμοκρασιακά, η 

συμπεριφορά της δέσμης επηρεάζεται από την άνωση λόγω της διαφοράς στην πυκνότητα του αέρα. Οι 

εξισώσεις λοιπόν τροποποιούνται, καθώς εισάγεται σε αυτές ο αριθμός του Αρχιμήδη[5]. 

𝐴𝑟 =
𝑔 ∙ 𝛥𝑡𝑜 ∙ 𝐿𝑜

𝑇 ∙ 𝑉𝑜
2  σ.2.2.1.2.1 

όπου, 

g η επιτάχυνση της βαρύτητας 

Δto η θερμοκρασιακή διαφορά του προσαγόμενο και του εσωτερικού αέρα 

Lo η υδραυλική1 διάμετρος του στομίου 

T η μέση απόλυτη θερμοκρασία του κλιματιζόμενου χώρου 

 

Συνεπώς, για κατακόρυφες δέσμες γραμμικών στομίων η μείωση της ταχύτητας ακολουθεί τη σχέση[5]: 

𝑉𝑚

𝑉𝑜
= 𝐾𝑣𝑝 ∙ √

𝐻𝑜

𝑥
∙ 𝐾𝑛,𝑙 σ.2.2.1.2.2 

όπου, 

Kn,l σταθερά, η οποία περιέχει τον αριθμό του Αρχιμήδη (σ.2.2.1.2.3) 

και δίνεται από την εξίσωση: 

𝛫𝑛,𝑙 = [1 ±
1.8 ∙ 𝛫𝑡ℎ𝑝

𝐾𝑣𝑝
2 ∙ 𝐴𝑟 ∙ (

𝑥

𝐻𝑜
)

3
2⁄

]

1
3⁄

 σ.2.2.1.2.3 

όπου, 

 

1 Αν ο λόγος όψεων (aspect ratio) της διατομής ενός στομίου προσαγωγής δεν είναι ούτε υπερβολικά μεγάλος 

αλλά ούτε και πολύ μικρός, τότε σε τυρβώδεις ροές μπορούμε να απλοποιήσουμε τις σχέσεις, χρησιμοποιώντας 

τις εξισώσεις που ισχύουν σε αγωγούς κυκλικής διατομής και παίρνοντας ως διάμετρο την υδραυλική διάμετρο. 
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Kthp o συντελεστής θερμικής διατήρησης 2 

ενώ, οι αντίστοιχες εξισώσεις για κατακόρυφες δέσμες συμμετρικών και ακτινικών στομίων είναι[5]: 

𝑉𝑚

𝑉𝑜
= 𝐾𝑣𝑝 ∙ √

𝐴𝑜

𝑥
∙ 𝐾𝑛,𝑐𝑟 σ.2.2.1.2.4 

όπου, 

Kn,cr σταθερά, η οποία περιέχει τον αριθμό του Αρχιμήδη (σ.2.2.1.2.5) 

και ορίζεται ως: 

𝛫𝑛,𝑐𝑟 = [1 ±
2.5 ∙ 𝛫𝑡ℎ𝑝

𝐾𝑣𝑝
2 ∙ 𝐴𝑟 ∙ (

𝑥

√𝐴𝑜

)

2

]

1
3⁄

 σ.2.2.1.2.5 

Εάν η δέσμη εξέρχεται από τα στόμια προσαγωγής σε οριζόντια διεύθυνση ή με γωνία έως 45° από  το 

οριζόντιο επίπεδο, τότε η τροχιά της δέσμης δίνεται από την εξίσωση[5]: 

𝑧

𝐴𝑜

=
𝑥

√𝐴𝑜

∙ 𝑡 ∙ 𝑔 ∙ 𝑎 ± 𝜓 ∙
𝛫𝑡ℎ𝑝

𝐾𝑣𝑝

∙ 𝐴𝑟 ∙ (
𝑥

√𝐴𝑜

)

3

 σ.2.2.1.2.6 

όπου, 

z η κατακόρυφη απόστασή από την οροφή στην οποία πετυχαίνεται 

η μέγιστη ταχύτητα της δέσμης 

x οριζόντια διεύθυνση ως προς τη κατεύθυνση της δέσμης 

α η γωνία απόκλισης από το οριζόντιο επίπεδο 

ψ σταθερά εξαρτώμενη από τον τύπο του στομίου προσαγωγής 

(0.47±0.06) 

2.2.1.3 Ελάττωση θερμοκρασίας ανισόθερμων ελεύθερων δεσμών 

Στην αξονική διεύθυνση της δέσμης η θερμοκρασία ελαττώνεται ακολουθώντας τις εξισώσεις που 

αναλύονται στη συνέχεια[5].  

Για γραμμικά στόμια, στα οποία η δέσμη εξέρχεται κάθετα δίνεται από τη σχέση: 

 

2 Το πρόσημο ± είναι θετικό όταν η δύναμη της άνωσης βρίσκεται στην ίδια διεύθυνση με την κινητήρια δύναμη, 

ενώ σε αντίθετη περίπτωση είναι αρνητικό. 
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𝑇𝑚 − 𝑇𝑟

𝑇𝑜 − 𝑇𝑟

= 𝐾𝑡ℎ𝑝 ∙ √
𝐻𝑜

𝑥
∙

1

𝐾𝑛,𝑙

 σ.2.2.1.3.1 

ενώ, εάν η δέσμη εξέρχεται οριζόντια τότε: 

𝑇𝑚 − 𝑇𝑟

𝑇𝑜 − 𝑇𝑟

= 𝐾𝑡ℎ𝑝 ∙ √
𝐻𝑜

𝑥
 σ.2.2.1.3.2 

Για συμμετρικά ή ακτινικά στόμια οι εξισώσεις τροποποιούνται ως: 

𝑇𝑚 − 𝑇𝑟

𝑇𝑜 − 𝑇𝑟

= 𝐾𝑡ℎ𝑝 ∙
√𝛢𝜊

𝑥
∙

1

𝐾𝑛,𝑐𝑟

 σ.2.2.1.3.3 

και αντίστοιχα 

𝑇𝑚 − 𝑇𝑟

𝑇𝑜 − 𝑇𝑟

= 𝐾𝑡ℎ𝑝 ∙
√𝛢𝜊

𝑥
 σ.2.2.1.3.4 

όπου, 

Το η θερμοκρασία του προσαγόμενου αέρα 

Tr η θερμοκρασία του αέρα απαγωγής 

Tm θερμοκρασία κατά μήκος της δέσμης στην αξονική διεύθυνση στη ζώνη 3 

2.2.1.4 Το προφίλ της ταχύτητας της δέσμης αέρα στην ζώνη 3 

Για τον υπολογισμό της ταχύτητας σε οποιοδήποτε σημείο της πλήρως ανεπτυγμένης δέσμης 

χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος[5]: 

(
𝑟

𝑟0.5
)

2

= 3.3 ∙ 𝑙𝑜𝑔
𝑉𝑚

𝑉
 σ.2.2.1.4.1 

 

 

 

όπου, 

V η ταχύτητα στο υπό εξέταση σημείο 

Vm η αξονική ταχύτητα 
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r η ακτινική απόσταση του σημείου από τη κεντρική γραμμή της δέσμης 

r0.5 η ακτινική απόσταση για την οποία ισχύει V=0.5Vm 

2.2.1.5 Το προφίλ της θερμοκρασίας της δέσμης αέρα στην ζώνη 3 

Αντίστοιχα, η εύρεση της θερμοκρασίας σε οποιοδήποτε σημείο της ζώνης 3 δίνεται από την παρακάτω 

σχέση[5]. 

(
𝑟

𝑟0.5
)

2

= 4.7 ∙ 𝑙𝑜𝑔
𝛵𝑚 − 𝑇𝑟

𝑇 − 𝑇𝑟
 σ.2.2.1.4.1 

όπου, 

Τ η θερμοκρασία στο υπό μελέτη σημείο 

Σε όλες τις προαναφερόμενες εξισώσεις είναι έκδηλος ο ρόλος των συντελεστών Κi .Ο συντελεστής Κi 

είναι μοναδικός για κάθε στόμιο και μπορεί να υπολογιστεί είτε μέσω πειραματικών διατάξεων είτε 

μέσω προσομοιώσεων. Ο προσδιορισμός του συγκεκριμένου συντελεστή καθιστά εφικτή την εύρεση 

όλων των αναζητούμενων μεταβλητών (ταχύτητα και θερμοκρασία) σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου. 

2.3 Υπολογιστική ρευστοδυναμική 

Σήμερα, η υπολογιστική ρευστοδυναμική (CFD) χρησιμοποιείται ευρύτατα ως τρόπος επίλυσης 

εξισώσεων ροής ρευστών. Η CFD ανάλυση επιλύνει τόσο προβλήματα στρωτής ροής όσο και 

τυρβώδους ροής, χρησιμοποιώντας κάθε φορά το κατάλληλο μοντέλο. Η επιλογή του μοντέλου 

συνδέεται άρρηκτα με την πολυπλοκότητα της γεωμετρίας και θα αναλυθεί ενδελεχώς σε επόμενη 

ενότητα. 

2.3.1 Χαρακτηριστικές εξισώσεις ροής  

Παρόλη την πολυπλοκότητα που μπορεί να εμφανίσει η εκάστοτε ροή υπάρχουν συγκεκριμένες 

εξισώσεις που διέπουν την κίνηση όλων των ρευστών. Οι εξισώσεις αυτές προέρχονται από 

στοιχειώδεις νόμους της φυσικής και ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν τον μαθηματικό λογισμό πάνω στον 

οποίο βασίζεται η μηχανική των ρευστών. Αυτές είναι: 

• Η διατήρηση της μάζας,  

• Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα και  

• Το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα 

Η υπολογιστική ρευστοδυναμική χρησιμοποιεί διάφορες μορφές των προαναφερόμενων εξισώσεων 

προκειμένου να προσεγγίσει όσο το δυνατόν καλύτερα το εκάστοτε μοντέλο, καθώς η χρήση μιας 

συγκεκριμένης μορφής μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αριθμητική λύση. Μέσω αυτών των 3 

βασικών νόμων προκύπτουν οι ακόλουθες εξισώσεις[7]. 

Εξίσωση συνέχειας  
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𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇(𝜌𝑢) = 0 σ.2.3.1.1 

 

όπου, 

ρ η πυκνότητα του ρευστού 

u η ταχύτητα του ρευστού 

t ο χρόνος 

 

Εξίσωση Navier-Stokes 

Για συμπιεστά Νευτωνικά ρευστά και καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων η εξίσωση Navier-Stokes 

αναπτύσσεται ακολούθως. 

x ορμή 𝜕𝜌𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑢𝑢) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜇 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑢) + 𝑆𝑀𝑥 σ.2.3.1.2 

 

y ορμή 𝜕𝜌𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑣𝑢) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜇 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣) + 𝑆𝑀𝑦 σ.2.3.1.3 

 

z ορμή 𝜕𝜌𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑤𝑢) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜇 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑤) + 𝑆𝑀𝑧 σ.2.3.1.4 

όπου, 

(u, v, w) οι συνιστώσες της ταχύτητας  

μ ιξώδες 

SMi πηγή ορμής 

Η εξίσωση Navier –Stokes έχει τέσσερις αγνώστους (u,v,w,p) ενώ αναπαριστά μόλις τρεις εξισώσεις. 

Για αυτό το λόγο για ασυμπίεστες ροές χρησιμοποιείται και η εξίσωση της συνέχειας προκειμένου το 

πρόβλημα να καταστεί επιλύσιμο. 

Η εξίσωση της ενέργειας που παρουσιάζεται στη συνέχεια χρειάζεται για τον υπολογισμό μιας επιπλέον 

μεταβλητής που είναι η θερμοκρασία Τ.  

 

Εξίσωση ενέργειας 



Κεφάλαιο 2 Θεωρητικό Υπόβαθρο 27 

𝜕(𝜌𝑖)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑖𝑢) = −𝜌𝑑𝑖𝑣𝑢 + div(k grad T) +  𝛷 + 𝑆𝑖 σ.2.3.1.5 

 

Η εξίσωση διατήρησης ενέργειας ενός σωματιδίου ρευστού  συνδυάζει: 

• το ρυθμό μεταβολής της ενέργειας του σωματιδίου,  

• το άθροισμα του καθαρού ρυθμού έργου που κατανάλωσε το σωματίδιο,  

• τον καθαρό ρυθμό προσθήκης θερμότητας στο σωματίδιο του ρευστού  λόγω αγωγής 

θερμότητας και  

• το ρυθμός αύξησης της ενέργειας λόγω διαφόρων πηγών ενέργειας που μπορεί να υπάρχουν. 

Στην παρούσα μελέτη, ο επιλύτης που χρησιμοποιείται αφορά ασυμπίεστη ροή, συνεπώς η πυκνότητα 

παραμένει σταθερή, απλοποιώντας τις παραπάνω εξισώσεις. Η επιλογή του επιλύτη βασίστηκε στο 

χαμηλό αριθμό Mach και στην απουσία ωστικών κυμάτων στην υπό μελέτη περιοχή. 

2.3.2 Ανάλυση του πλέγματος  

Για να μπορέσουν να επιλυθούν οι παραπάνω εξισώσεις είναι απαραίτητη η εκτέλεση κάποιων 

βημάτων. Έτσι,  σε μια CFD ανάλυση, ως πρώτο βήμα ορίζεται η δημιουργία πλέγματος, καθώς 

προσδιορίζει τα κελιά, στα κέντρα των οποίων πρόκειται να πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός των 

μεταβλητών των κυρίαρχων εξισώσεων. 

Στην παρούσα μελέτη, τα αρχεία πλέγματος δημιουργήθηκαν μέσω ενός εργαλείου προεπεξεργασίας 

CAE που παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για τη δημιουργία ενός πλήρους μοντέλου και 

ονομάζεται ANSA PRE PROCESSOR.  

Τα αρχείο πλέγματος περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη γεωμετρία όπως: 

• τις συντεταγμένες όλων των κόμβων  

• τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι κόμβοι για να σχηματίσουν επιφάνειες και κελιά  

• το είδος των ζωνών και  

• τον αριθμό των επιφανειών 

Το πλέγμα μπορεί να είναι είτε δομημένο είτε μη-δομημένο. Το πρώτο αποτελείται από επίπεδα κελιά 

με τέσσερις ακμές (για γεωμετρίες 2-D) ή από εξαεδρικά κελιά όγκου με εξι επιφάνεις (για γεωμετρίες 

3-D), ενώ το δεύτερο μπορεί να αποτελείται από διάφορα σχήματα. 

 

Για 3D γεωμετρίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιος από τους παρακάτω τύπους πλέγματος: 

• εξαεδρικό,  

• τετραεδρικό,  

• πυραμίδες  

• τριγωνικά πρίσματα  

• πολυεδρικά 

Στην Εικόνα 6 oπου ακολουθεί παρατίθενται οι διάφοροι τύποι κελιών[1]. 
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Εικόνα 6 - Τρισδιάστατοι τύποι κελιών 

 

Το γνωστότερο και πιο απλό πλέγμα που χρησιμοποιείται σε τρισδιάστατες γεωμετρίες είναι το 

εξαεδρικό. Ωστόσο, σε περίπτωση που η γεωμετρία εμφανίζει πολύπλοκότητα ή η κλίμακα μήκους της 

ροής είναι μεγάλη , τότε ένα τετραπλευρικό πλέγμα μπορεί να ανταποκριθεί πολύ καλύτερα, λόγω των 

λιγότερων κελιών που απαιτούνται. Αυτό οφείλεται στο ότι τα τετραπλευρικά πλέγματα επιτρέπουν την 

ομαδοποίηση των κελιών σε ορισμένες περιοχές του πεδίου ορισμού τους, ενώ αντίθετα στα 

εξαπλευρικά πλέγματα μπορεί να δημιουργηθούν κελιά σε περιοχές που δεν χρειάζεται. Επιπλέον, στα 

εξαπλευρικά πλέγματα ο λόγος όψεων (aspect ratio) μπορεί να είναι σχετικά μεγάλος, γεγονός που 

μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια και τη σύγκλιση της λύσης.  

2.3.2.1 Χαρακτηριστικά ποιότητας πλέγματος 

Η ποιότητα μιας CFD λύσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα του πλέγματος, αφού μπορεί 

να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ακρίβεια και τη σταθερότητα των αριθμητικών υπολογισμών. Κατά 

συνέπεια, είναι απαραίτητο να ελεχθεί το πλέγμα προτού μεταβούμε στο επόμενο βήμα. 

Οι κύριοι δείκτες μέτρησης της ποιότητας του πλέγματος είναι η ορθογωνιότητα (orthogonality) και ο 

λόγος όψεων (aspect ratio)[1]. 

Ως ορθογωνιότητα ορίζεται  η κανονικοποιημένη παράγωγος ενός διανύσματος Αj μιας επιφάνειας και 

ενός διανύσματος fj  από το κέντρο ενός κελιού, στο κέντρο αυτή της επιφάνειας. 

𝛢𝑖 ∙ 𝑓𝑖

|𝐴𝑖
⃗⃗ ⃗⃗ | ∙ |𝑓𝑖

⃗⃗⃗|
 σ.2.3.2.1.1 

Τα κελιά που έχουν ορθογωνιότητα κοντά στο 0 θεωρούνται τα χείριστά, ενώ κοντά στο 1 τα καλύτερα. 

Ο λόγος όψεων αντιστοιχεί ουσιαστικά στον βαθμό που είναι ''ανοιγμένο'' ένα κελί. Υπολογίζεται ως ο 

λόγος της μεγαλύτερης προς τη μικρότερη τιμή των επιφανειών όπως φαίνεται και στην Εικόνα 7[1]. 
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Εικόνα 7- Λόγος όψεων 

 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που αντικατοπτρίζει την ποιότητα του κελιού είναι η στρεβλότητα 

(skewness), η οποία είναι αντίστοιχη της απόκλισης από τη συμμετρία. Ο πιο κατάλληλος τύπος 

στρεβλότητα για τον χαρακτηρισμό των διδιάστατων κελιών είναι η ισογώνια στρεβλότητα που ορίζεται 

ως: 

𝑄𝐸𝐴𝑆 = 𝑚𝑎𝑥 (
𝜃𝑚𝑎𝑥−𝜃𝑒𝑞𝑢𝑎𝑙

180° − 𝜃𝑒𝑞𝑢𝑎𝑙
,
𝜃𝑒𝑞𝑢𝑎𝑙 − 𝜃𝑚𝑖𝑛

𝜃𝑒𝑞𝑢𝑎𝑙
) σ.2.3.2.1.2 

όπου, 

θmax η μέγιστη γωνία μεταξύ οποιονδήποτε δύο ακμών του κελιού 

θmin η ελάχιστη γωνία μεταξύ οποιονδήποτε δύο ακμών του κελιού 

θequal 
η γωνία μεταξύ οποιονδήποτε δύο ακμών ενός ισόπλευρου 

κελιού με τον ίδιο αριθμό ακμών 

Παρόμοια είναι και η λογική που ακολουθείται σε 3-D κελιά. Ένας γενικός κανόνας είναι ότι για ένα 

τριγωνικό / τετραεδρικό πλέγμα στις περισσότερες ροές πρέπει να ισχύει QEAS≤0.95, ενώ η μέση τιμή 

είναι πολύ χαμηλότερη. 

Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη και το σφάλμα διακριτοποίησης που προκύπτει σε αυτές τις περιπτώσεις 

λόγω της αναπαράστασης του μοντέλου με πεπερασμένο αριθμό στοιχείων όγκου επειδή συνδέεται 

άρρηκτα με την καταλληλότητα του εκάστοτε πλέγματος. Σημειώνεται ότι το εξαεδρικό πλέγμα μπορεί 

να πετύχει ελαχιστοποίηση του προαναφερόμενου σφάλματος μόνο σε πολύ απλές γεωμετρίες. 
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2.3.3 Ανάλυση των εξισώσεων Reynolds Averaged Navier-Stokes  

Η διανομή του αέρα στον κλιματιζόμενο χώρο εντάσσεται στην τυρβώδη ροή. Για αυτό το λόγο, σε 

αυτή την ενότητα αναλύεται το μοντέλο τύρβης3 που χρησιμοποιείται για την προσομοίωση της 

τυρβώδους ροής. 

Οι CFD προσομοιώσεις των τυρβωδών ροών διακατέχονται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, καθώς μέσα 

στο πεδίο ροής τους εκδηλώνονται τυχαίες, περιστρεφόμενες, στροβιλώδεις δομές διαφόρων 

προσανατολισμών που καλούνται τυρβώδεις δίνες. 

Η πιο ακριβής τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των εξισώσεων που 

περιγράφηκαν προηγουμένως, ονομάζεται άμεση αριθμητική προσομοίωση (DNS) και αποσκοπεί στην 

ανάλυση της μη μόνιμης κίνησης όλων των κλιμάκων της τυρβώδους ροής. Ωστόσο, λόγω της διαφοράς 

στο μέγεθος και στην κλίμακα του χρόνου μεταξύ των μεγαλύτερων και των μικρότερων δινών κρίνεται 

αδύνατη στις περισσότερες περιπτώσεις, καθώς απαιτεί τεράστια υπολογιστή ισχύ. 

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να απλοποιηθεί η προσέγγιση που θα χρησιμοποιηθεί. Η πιο ευρέως 

εφαρμοζόμενη τεχνική κατά την οποία εφαρμόζονται μέθοδοι μέσων όρων προκειμένου να 

απλοποιηθούν μέρη του ταραχώδους φάσματος, καλείται μέση κατά Reynolds εξίσωση Navier-Stokes 

(Reynolds Averaged Navier-Stokes). Μέσω των RANS, όλες οι ταραχώδεις δομές αποβάλλονται 

επιτυγχάνοντας ομαλότητα στη μεταβολή των μέσων πεδίων ταχύτητας και πίεσης[2], [4].  

Η ιδέα πίσω από το μετασχηματισμό αυτό είναι ότι η στιγμιαία τιμή ενός μεγέθους φ (x, y, z, t) μπορεί 

να γραφτεί ως το άθροισμα δύο τιμών: 

• μιας μέσης χρονικά τιμής 𝜑 (x, y, z) και  

• μιας διαταραχής 𝜑′(x, y, z, t) της οποίας εξ ορισμού η μέση τιμή ισούται με μηδέν ( 𝜑′= 0) 

Η Εικόνα 8 και Εικόνα 9 βοηθούν στην περαιτέρω κατανόηση του μετασχηματισμού Reynolds 

χρησιμοποιώντας ως το υπο εξέταση μέγεθος, τη μεταβλητή της ταχύτητας[13]. 

 

3 Ως τύρβη ορίζεται η τρισδιάστατη ασταθής τυχαία κίνηση που παρατηρείται στην κίνηση ενός ρευστού σε 

υψηλούς αριθμούς Reynolds.  
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Εικόνα 8 - Γράφημα ταχύτητας u 

 

 

Εικόνα 9 - Γράφημα των συνιστωσών της 

ταχύτητας u΄ και u ̅ κατά Reynolds 

 

Έτσι λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί ότι η ταχύτητα ισούται με:  

𝑢 = 𝑢′ + 𝑢 σ.2.3.3.1 

Με τη χρήση του μετασχηματισμού Reynolds, η εξίσωση Navier – Stokes παίρνει την ακόλουθη μορφή 

για την περίπτωση μιας μόνιμης, ασυμπίεστης τυρβώδους ροής[2],[4],[7]. 

(�⃗⃗� ∙ ∇⃗⃗⃗)�⃗⃗� = −
1

𝜌
∇⃗⃗⃗𝛲 + 𝜈∇2�⃗⃗� + ∇ ∙⃗⃗⃗⃗⃗ (𝜏𝑖𝑗,𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡) σ.2.3.3.2 

όπου, 

V η ταχύτητα 

Ρ η πίεση 

ν το κινηματικό ιξώδες 

τij,turbulent ο ειδικός τανυστής τάσεων Reynolds (σ.2.3.3.3) 

Για τις καρτεσιανές συντεταγμένες ο ειδικός τανυστής τάσεων δίνεται από την εξίσωση παρακάτω: 

𝜏𝑖𝑗,𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡 = − [
𝑢′2

𝑢′𝑣′

𝑢′𝑤′

  
𝑢′𝑣′

𝑣′2

𝑣′𝑤′

 
𝑢′𝑤′
𝑣′𝑤′

𝑤′2

] σ.2.3.3.3 

Όπως φαίνεται στον προηγούμενο πίνακα, στη διαγώνιο βρίσκονται οι ορθές τάσεις, ενώ οι διατμητικές 

τάσεις αντικατοπτρίζονται από τους υπολειπόμενους όρους. Περαιτέρω απλοποίηση επέρχεται όταν ο 

τανυστής θεωρηθεί συμμετρικός οπότε: 

𝑢′2 = 𝑣′2 = 𝑤′2 σ.2.3.3.4 
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Εφόσον, η χρήση του ειδικού τανυστή εισάγει στο σύστημα νέες άγνωστες ποσότητες, το σύστημα των 

3 εξισώσεων Navier-Stokes σε συνδυασμό με την εξίσωση συνέχειας κρίνεται ανεπαρκές για την 

επίλυση του προβλήματος. Απαιτούνται λοιπόν κάποιες επιπλέον εξισώσεις προκειμένου να επιτευχθεί 

το μαθηματικό «κλείσιμο» του προβλήματος τύρβης. 

2.3.4 Ανάλυση των μοντέλων τύρβης 

Προτού παρουσιαστεί η ανάλυση του μοντέλου τύρβης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κανένα 

μοντέλο τύρβης δε μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά για όλες τις γεωμετρίες. Κατά την επιλογή του 

πρέπει να λάβει κανείς υπόψη τους παρακάτω περιορισμούς: 

• τη φυσική της ροής, 

• σε ποια κατηγορία εντάσσεται το υπό μελέτη πρόβλημά, 

• το απαιτούμενο επίπεδο ακρίβειας,  

• τους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους και 

• τον διαθέσιμο χρόνο για τη προσομοίωση 

Έχοντας τους προαναφερόμενους περιορισμούς κατά νου, εξετάστηκαν τρία πιθανά μοντέλα⋅ το k – ε, 

το k – ω  και το k – ω  SST. Τα τρία αυτά μοντέλα τύρβης ανήκουν στην κατηγορία των γραμμικών 

μοντέλων τυρβώδους συνεκτικότητας (μt
4) και βασίζονται στην υπόθεση του Boussinesq: 

𝜏𝑖𝑗 = 2 ∙ 𝜇𝑡 ∙ [
1

2
∙ (

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

1

3
∙

𝜕𝑢𝑘

𝜕𝑥𝑘
∙ 𝛿𝑖𝑗] −

2

3
∙ 𝜌 ∙ 𝑘 ∙ 𝛿𝑖𝑗  σ.2.3.4.1 

Υπενθυμίζεται ότι οι μεταβλητές της σχέσης σ.2.3.4.1 αντιστοιχούν στις μέσες τιμές των μεγεθών που 

αντιπροσωπεύουν. Με χρήση της υπόθεσης Boussinesq είναι δυνατό να καταστρωθούν οι απαραίτητες 

εξισώσεις που προσδιορίζουν την τιμή της τυρβώδους συνεκτικότητας5 και κατ΄ επέκταση τον τανυστή 

των τάσεων Reynolds, ολοκληρώνοντας έτσι το σύστημα των εξισώσεων RANS. 

Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται οι διαφορές των τριών μοντέλων καθώς και οι λόγοι που 

οδήγησαν στην επιλογή του μοντέλου k – ω  SST ως το καταλληλότερο για την παρούσα μελέτη. 

2.3.4.1 Μοντέλο τύρβης k – ε  

Το μοντέλο τύρβης  k – ε ανήκει στην κατηγορία των μοντέλων δύο εξισώσεων, καθώς εισάγει στο 

σύστημα των εξισώσεων RANS δύο καινούργιες εξισώσεις μεταφοράς, για την επίλυσή των οποίων 

απαιτείται ο προσδιορισμός δύο επιπλέον οριακών συνθηκών στην είσοδο και την έξοδο του χωρίου.  

Στη συνέχεια παρατίθενται οι εξισώσεις του μοντέλου k – ε για ασυμπίεστο ρευστό, όπως 

παρουσιάστηκαν από τον Chien (1982). Η πρώτη μεταβλητή (k) αντιστοιχεί στην τυρβώδης κινητική 

ενέργεια, ενώ η δεύτερη μεταβλητή (ε) είναι ο ρυθμός σκέδασης της τυρβώδους κινητικής ενέργειας. 

 

4 Συχνά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τυρβώδης κινηματική συνεκτικότητα: 𝜈𝑡 =
𝜇𝑡

𝜌⁄  

5 Ουσιαστικά οι διαφορές μεταξύ των μοντέλων τύρβης υπόκεινται στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει το κάθε 

μοντέλο την τιμή της συγκεκριμένης μεταβλητής. 
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𝜌
𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑢𝑗

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(μ +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
− 𝜌휀 σ.2.3.4.1.1 

 

𝜌
𝜕휀

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑢𝑗

𝜕휀

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(μ +

𝜇𝑡

𝜎
)

𝜕휀

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐶 1𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
− 𝐶 2𝜌

휀2

𝑘
 σ.2.3.4.1.2 

όπου η τυρβώδης συνεκτικότητα δίνεται από την παρακάτω σχέση. 

𝜇𝑡 =
𝜌𝐶𝜇𝑘2

휀
 σ.2.3.4.1.3 

Ο υπολογισμός των τιμών των συντελεστών που εμφανίζονται στις προηγούμενες εξισώσεις είναι 

ημιεμπειρικός, και ισχύει: 

σk =1.0, σε =1.3, Cε1 =1.44, Cε2 =1.92, Cμ =0.09. 

 

Το μειονέκτημά του μοντέλου τύρβης k – ε  έγκειται στην ευαισθησία που εμφανίζει το μοντέλο σε 

αρνητικές κλίσεις πίεσης και στη δυσκολία διαχωρισμού του οριακού στρώματος, γεγονός που μπορεί 

να οδηγήσει σε μη ορθή επίλυση. Ωστόσο, η οικονομία σε υπολογιστική ισχύ και το επιτυγχανόμενο 

επίπεδο ακρίβειας στον χρόνο επίλυσης του προβλήματος ροής (για ένα ευρύ φάσμα τυρβωδών ροών) 

εξηγούν τη δημοτικότητά του συγκεκριμένου μοντέλου.  

2.3.4.2 Μοντέλο τύρβης k – ω   

Το μοντέλο τύρβης k – ω ανήκει επίσης στην κατηγορία των μοντέλων δύο εξισώσεων. Η πρώτη 

μεταβλητή (k) είναι αντίστοιχη με την μεταβλητή του k – ε μοντέλου, ενώ ο ρυθμός τυρβώδους 

καταστροφής (ε) έχει πλέον αντικατασταθεί από την ειδική διάχυση (ω). Οι εξισώσεις που διέπουν το 

μοντέλο παρατίθενται ακολούθως[13]. 

𝜌
𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑢𝑗

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
− 𝛽∗𝜌𝑘𝜔 σ.2.3.4.2.1 

  

𝜌
𝜕𝜔

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑢𝑗

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜔
)

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
] + 𝛼

𝜔

𝑘
𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
− 𝛽𝜌𝜔2 σ.2.3.4.2.2 

Ενώ, η τυρβώδης συνεκτικότητα δίνεται από τον παρακάτω τύπο. 

𝜇𝑡 =
𝜌𝑘

𝜔
 σ.2.3.4.2.3 

Οι τιμές των συντελεστών που χρησιμοποιούνται στις  προηγούμενες σχέσεις έχουν υπολογιστεί 

ημιεμπειρικά και παρουσιάζονται στη συνέχεια 
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𝜎𝑘 = 1
2⁄  , 𝛽∗ = 9

100⁄  , 𝜎𝜔 = 1
2⁄  , 𝛼 = 5

9⁄  , 𝛽 = 3
40⁄  

 Το μοντέλο τύρβης  k – ω πλεονεκτεί σε σχέση με το k – ε, στην καλύτερη πρόβλεψη της λύσης όταν 

εμπλέκονται αρνητικές κλίσης πίεσης και στον καλύτερο διαχωρισμό του οριακού στρώματος. Το 

σημαντικότερο του όμως πλεονέκτημα είναι ότι στις εξισώσεις του μπορεί να ενσωματωθεί και το 

τυρβώδες υπόστρωμα χωρίς να προστεθεί κάποιος επιπλέον όρος. 

Το μειονέκτημά του ωστόσο έγκειται στην ιδιαίτερη ευαισθησία που εμφανίζει εξαιτίας της εξάρτησης 

της λύσης από τιμές της ελεύθερης ροής. 

2.3.4.3 Μοντέλο τύρβης k – ω  SST 

Το μοντέλο τύρβης  k – ω  SST συνδυάζει ουσιαστικά τα πλεονεκτήματα των προαναφερόμενων 

μοντέλων, δηλαδή την στιβαρότητα και την ακρίβεια του k – ω ως προς τις περιοχές κοντά στο τοίχωμα 

και την καλύτερη απόδοση του k – ε στην περιοχή της ελεύθερης ροής. Εκτός αυτού, είναι κατάλληλα 

σχεδιασμένο, ώστε να υπολογίζει με σχετική ακρίβεια την αποκόλληση της ροής. Τέλος είναι σημαντικό 

να αναφερθεί πως το μοντέλο τύρβης k – ω  SST χρησιμοποιεί εξ ορισμού τη μέθοδο y+ insensitive 

wall treatment, η οποία θα αναλυθεί σε επόμενη ενότητα.  

Όσον αφορά τις εξισώσεις του, μοιάζουν ιδιαίτερα με τις εξισώσεις του k – ω. Η διαφορά έγκειται στην 

ύπαρξη ενός όρου που μετασχηματίζει με τέτοιο τρόπο την εξίσωση, ώστε να παρομοιάζει αυτή του 

μοντέλου τύρβης k – ε. Ο συγκεκριμένος παράγοντας ενεργοποιεί κάθε φορά τους κατάλληλους όρους 

ανάλογα με την απόσταση από τον κοντινότερο τοίχο. Έτσι, το μοντέλο τύρβης k – ω SST μπορεί και 

ελίσσεται μεταξύ των δύο μοντέλων, αξιοποιώντας κάθε φορά στο έπακρο τις δυνατότητες τους. 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι εξισώσεις που περιγράφουν το μοντέλο[13]. 

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢𝑗𝑘)

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 + 𝜎𝑘𝜇𝑡)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
− 𝛽∗𝜌𝜔𝑘 σ.2.3.4.3.1 

 

𝜕(𝜌𝜔)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢𝑗𝜔)

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 + 𝜎𝜔𝜇𝑡)

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
] +

𝜌𝛾

𝜇𝑡
𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
− 𝛽𝜌𝜔2 

+2(1 − 𝐹1)
𝜌𝜎𝜔2

𝜔

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
 

σ.2.3.4.3.2 

Η τυρβώδης συνεκτικότητα υπολογίζεται σε αυτή την περίπτωση μέσω της ακόλουθης σχέσης. 

𝜇𝑡 =
𝜌𝛼1𝑘

𝑚𝑎𝑥(𝛼1𝜔, 𝛺𝐹2)
 σ.2.3.4.3.3 

όπου Ω είναι μία σταθερά που δίνεται από τη σχέση:  

𝛺 = √2𝑊𝑖𝑗𝑊𝑖𝑗 σ.2.3.4.3.4 
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και Wij είναι ο τανυστής ρυθμού στροβιλότητας και ορίζεται από την εξίσωση: 

𝑊𝑖𝑗 =
1

2
(

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
−

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) σ.2.3.4.3.5 

Οι σταθερές που χρησιμοποιούνται στις προηγούμενες εξισώσεις συνδυάζουν μια εσωτερική σταθερά 

(δείκτης 1) και μια εξωτερική σταθερά (δείκτης 2), και η μεταξύ τους σχέση ορίζεται  από τον τύπο: 

𝜑 = 𝐹1𝜑1 + (1 − 𝐹1)𝜑2 σ.2.3.4.3.6 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι υπόλοιποι τύποι υπολογισμού για όλες τις χρησιμοποιούμενες 

σταθερές. 

𝐹1 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑎𝑟𝑔1
4) σ.2.3.4.3.7 

όπου, 

𝑎𝑟𝑔1 = min [𝑚𝑎𝑥 (
√𝑘

𝛽∗𝜔𝑑
,
500𝑣

𝑑2𝜔
) ,

4𝜌𝜎𝜔2𝑘

𝐶𝐷𝑘𝜔𝑑2
] σ.2.3.4.3.8 

και 

𝐶𝐷𝑘𝜔 = 𝑚𝑎𝑥 (2𝜌𝜎𝜔2

1

𝜔

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
, 10−10) σ.2.3.4.3.9 

Παράλληλα, για το F2 ισχύει: 

𝐹2 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑎𝑟𝑔2
2) σ.2.3.4.3.10 

όπου, 

𝑎𝑟𝑔2 = 𝑚𝑎𝑥 (2
√𝑘

𝛽∗𝜔𝑑
,
500𝑣

𝑑2𝜔
) σ.2.3.4.3.11 

ενώ, 

d η απόσταση από το στερεό τοίχωμα 

Επιπρόσθετα ορίζονται: 

𝛾1 =
𝛽1

𝛽∗
−

𝜎𝜔1𝜅2

√𝛽∗
 σ.2.3.4.3.12 

και, 
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𝛾2 =
𝛽2

𝛽∗
−

𝜎𝜔2𝜅2

√𝛽∗
 σ.2.3.4.3.13 

 

Ενώ, στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι τιμές των υπολειπόμενων σταθερών. 

𝛼1 = 0.31 𝜎𝑘1 = 0.85 

𝛽1 = 0.075 𝜎𝑘2 = 1.00 

𝛽2 = 0.0828 𝜎𝜔1 = 0.5 

𝛽∗ = 0.09 𝜎𝜔2 = 0.856 

𝜅 = 0.41 

Πίνακας 1 - Τιμές σταθερών 

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προαναφερόμενες πληροφορίες και έχοντας πάντοτε κατά νου τους 

περιορισμούς του μοντέλου, στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε το μοντέλο τύρβης k – ω SST  ως το 

καταλληλότερο μοντέλο τύρβης για το κλείσιμο τον εξισώσεων RANS. 
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3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Περιγραφή γεωμετριών 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν συνολικά τέσσερα στόμια, τα οποία παρουσιάζονται στο Πίνακας 

2 [9] και [10]. 

Σειρά στομίων Περιγραφή Γραφική απεικόνιση 

Σειρά Τ 

Επιτοίχια στόμια ορθογωνικής 

διατομής με μία (Τ1) ή δύο (Τ2) 

σειρές παράλληλων (σταθερών ή 

κινούμενων) πτερυγίων 

 

 

Σειρά Ο 

Στόμια οροφής με σταθερά 

πτερύγια, στα οποία η προσαγωγή 

του αέρα στον χώρο μπορεί να 

γίνει μέσω μιας (Ο1), δύο, τριών ή 

τεσσάρων κατευθύνσεων 

 

Σειρά ΟΚ 

Στόμια οροφής με κινούμενα 

καμπύλα πτερύγια, στα οποία η 

προσαγωγή του αέρα στον χώρο 

μπορεί να γίνει μέσω μιας (ΟΚ1), 

δυο, τριών ή τεσσάρων 

κατευθύνσεων 

 

Πίνακας 2 - Αναλυτική περιγραφή στομίων 
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Ο χώρος μελέτης παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίλυση της ανάλυσης. Στην παρούσα εργασία ο χώρος 

μελέτης ορίστηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN 12238[12] και απεικονίζεται στην Εικόνα 10. 

 

 

Εικόνα 10 - Χώρος μελέτης 

 

όπου το μέγεθος του χώρου είναι: 

IR = 7.5m , ΒR =5.6m , ΗR =2.8m 
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Επίσης, η θέση των στομίων προσαγωγής ορίστηκε σύμφωνα με το πρότυπο[12]. Κατά συνέπεια ισχύει 

ότι: 

• T1-P και T2-P → τοποθετήθηκαν στην κεντρική γραμμή ενός εκ των δυο μικρότερων (σε 

μήκος) τοίχων του δωματίου, με απόσταση από την οροφή ίση με 0.2m. 

• Ο4 και ΟΚ1 → τοποθετήθηκαν στην κεντρική γραμμή της οροφής, έχοντας απόσταση από τον 

πλαϊνό τοίχο ίση με  2.8m. 

Το πρότυπο ορίζει ακόμη τη δημιουργία μιας διάταξης πριν το στόμιο προσαγωγής, η οποία θα δρα 

τόσο ως κατευθυντήριος αγωγός της ροής, αφού την οδηγεί απευθείας σε αυτό, όσο και ως χώρος για 

την εύρεση των τιμών των υπό μελέτη μεταβλητών ακριβώς πριν το στόμιο. 

 

Εικόνα 11 - Βοηθητική διάταξη 

 

 

3.2 Στάδιο Προ-Επεξεργασίας 

3.2.1 Επιφανειακό πλέγμα 

Αφού καθορίστηκαν πλήρως οι υπό μελέτη γεωμετρίες, επόμενο βήμα είναι η δημιουργία του 

επιφανειακού πλέγματος (surface mesh). Το επιφανειακό πλέγμα κατασκευάστηκε με τέτοιο τρόπο 

ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς σε όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε γεωμετρίας, καθώς 

η ποιότητα του είναι καθοριστικός παράγοντας για την ομαλή διεξαγωγή της ανάλυσης και την μείωση 

των αριθμητικών λαθών. 

Εξαιτίας της περιπλοκότητας που εμφανίζουν τα στόμια προσαγωγής, χρησιμοποιήθηκαν τριγωνικά 

στοιχεία για τη δημιουργία του επιφανειακού πλέγματος σε όλες τις περιπτώσεις. Ως ελάχιστη 

απόσταση μεταξύ των κόμβων ορίστηκαν τα 3mm, προκειμένου να διατηρηθεί (όσο τον δυνατόν είναι 

εφικτό) αναλλοίωτη η καμπύλη των πτερυγίων του στομίου αλλά και η πολυπλοκότητα ορισμένων 

σημείων του. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων 

στοιχείων όλων των γεωμετριών. 

 

 

Ø310mm 
Ροή αέρα 

Στόμιο 

προσαγωγής 
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Περίπτώσεις Στόμιο Υπόλοιπη γεωμετρία 

1η – Στόμιο προσαγωγής Τ1Ρ 864,468 64,818 

2η – Στόμιο προσαγωγής Τ2Ρ 914,191 48,683 

 3η – Στόμιο προσαγωγής ΟΚ1 412,597 48,417 

4η – Στόμιο προσαγωγής Ο4 808,118 71,328 

Πίνακας 3 - Στοιχεία επιφανειακού πλέγματος ανά περίπτωση μελέτης 

 

Στην Εικόνα 12,Εικόνα 13,Εικόνα 14 και Εικόνα 15 φαίνεται το επιφανειακό πλέγμα στα πτερύγια 

των στομίων. 

 

Εικόνα 12 - Επιφανειακό πλέγμα στομίου T1P 

 

Εικόνα 13 - Επιφανειακό πλέγμα στομίου T2P 
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Εικόνα 14 - Επιφανειακό πλέγμα στομίου ΟΚ1 

 

 

Εικόνα 15 - Επιφανειακό πλέγμα στομίου Ο4 

 

Επόμενο βήμα, μετά τη δημιουργία του επιφανειακού πλέγματος, είναι ο έλεγχος της ορθότητάς του 

σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύθηκαν στην ενότητα 2.3.2.1 Χαρακτηριστικά ποιότητας 

πλέγματος. Εφόσον όλες οι παράμετροι είναι εντός των προκαθορισμένων ορίων ακολουθεί ο 

καθορισμός του οριακού στρώματος. 

3.2.2 Οριακό στρώμα 

Η επίδραση του ιξώδους στη διαμόρφωση της ροής είναι ο λόγος που το πεδίο διαχωρίζεται σε 

ορισμένες περιοχές.. Κατά συνέπεια, οι χαρακτηριστικές περιοχές, που περιγράφουν την τυρβώδη ροή 

κατά μήκος ενός τοιχώματος είναι τέσσερις και διακρίνονται χάρις την απόστασής τους από το τοίχωμα 

σε: 

• συνεκτικό υπόστρωμα, όπου κυριαρχούν τα συνεκτικά φαινόμενα, 

• ενδιάμεσο στρώμα, όπου αρχίζει να εμφανίζεται η επίδραση της τύρβης χωρίς όμως να σταματά 

η επίδραση των συνεκτικών φαινομένων, 

• αλληλοκαλυπτόμενο ή μεταβατικό στρώμα και 

• εξωτερικό ή τυρβώδες στρώμα, όπου τα τυρβώδη φαινόμενα κυριαρχούν 

Κοντά στο τοίχωμα, το ρευστό προσεγγίζει την περιοχή με ομοιόμορφη ταχύτητα (uo). Ωστόσο, εξαιτίας 

της συνθήκης μη ολίσθησης, η ταχύτητα του ρευστού πάνω στη στερεή επιφάνεια είναι μηδενική. Η 

περιοχή του πεδίου ροής που ορίζεται από τις δύο αυτές οριακές τιμές 

της ταχύτητας (0 και uο) καλείται οριακό στρώμα. Η ανάπτυξη του οριακού στρώματος 

συνεπάγεται την εμφάνιση ανομοιόμορφης κατανομής της ταχύτητας και συνακόλουθα την 

εμφάνιση διατμητικών τάσεων όπως φαίνεται στην Εικόνα 16[2]. 
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Εικόνα 16 - Οριακό στρώμα 

 

Το εύρος της περιοχής μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται πάχος (δsublayer). Το πάχος του συνεκτικού 

υποστρώματος είναι πολύ μικρότερο συγκριτικά με το μέγεθος της μελετώμενης γεωμετρίας, ωστόσο 

διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στα χαρακτηριστικά της ροής, εξαιτίας των μεγάλων κλίσεων ταχύτητας 

που περιέχει. Στη συγκεκριμένη περιοχή, τo προφίλ της ταχύτητας, θεωρείται πως είναι γραμμικό, με 

αποτέλεσμα η κλίση της ταχύτητας να παραμένει σχεδόν σταθερή όπως φαίνεται και από τη σχέση 

παρακάτω. 

𝜕𝑢

𝜕𝑦
=

𝑢

𝑦
 σ.3.2.2.1 

Κατά συνέπεια, η διατμητική τάση στο τοίχωμα μπορεί να εκφραστεί ως: 

𝜏𝑤 = 𝜇
𝑢

𝑦
  ή  𝜏𝑤 = 𝜌𝜈

𝑢

𝑦
 σ.3.2.2.2 

όπου, 

y η απόσταση από το τοίχωμα  

ρ η πυκνότητα του ρευστού 

ν το κινηματικό ιξώδες 

Ακόμη, η ταχύτητα τύρβης ορίζεται ως: 

𝑢∗ = √
𝜏𝑤

𝜌
 σ.3.2.2.3 
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Συνδυάζοντας τις σ.3.2.2.1, σ.3.2.2.2 και σ.3.2.2.3 καταλήγουμε σε μια έκφραση για το συνεκτικό 

υπόστρωμα που ονομάζεται νόμος του τοιχώματος6. 

𝑢

𝑢∗
=

𝑦𝑢∗

𝑣
 σ.3.2.2.4 

Παράλληλα ορίζεται το πάχος του συνεκτικού υποστρώματος ως: 

𝑦 = 𝛿𝑠𝑢𝑣𝑏𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 =
5𝑣

𝑢∗
 σ.3.2.2.5 

Καθώς η χρήση της αδιαστοτοποιημένης μορφής των προηγούμενων μεγεθών είναι ευρέα ορίζονται 

ακόμη το αδιαστατοποιημένο μήκος και ταχύτητα αντίστοιχα: 

𝑦+ =
𝑦𝑢∗

𝑣
 σ.3.2.2.6 

 

𝑢+ =
𝑢

𝑢∗
 σ.3.2.2.7 

 

Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 2.3.4.3 Μοντέλο τύρβης k – ω  SST, το μοντέλο τύρβης που 

χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία, είναι σχετικά ακριβές ως προς την πρόβλεψη των 

χαρακτηριστικών του οριακού στρώματος κοντά στο τοίχωμα. Αυτό οφείλεται στις εξισώσεις του, αφού 

ο εξ ορισμού μετασχηματισμός τους οδήγησε στην ανεξαρτητοποίηση της λύσης από το πάχος του 

οριακού στρώματος (μέθοδος y+ insensitive wall treatment). Η συγκεκριμένη μέθοδος παρέχει την πιο 

αρμονική (για τα δεδομένα) διατμητική τάση αλλά και την ακριβέστερη πρόβλεψη για τη μεταφοράς 

θερμότητας στα τοιχώματα, με την ελάχιστη δυνατή ευαισθησία στις τιμές του y+. Η συγκεκριμένη 

μέθοδος λειτουργεί με μεγαλύτερη ακρίβεια για υψηλότερους αριθμούς Reynolds, ενώ ταυτόχρονα 

πρέπει να αποφεύγονται πλέγματα με πολύ μικρή απόσταση κοντά στα τοιχώματα. Επιπρόσθετα, είναι 

πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι το οριακό στρώμα θα περιέχει επαρκές αριθμό κελιών ώστε να 

επιτευχτεί ένα συγκεκριμένο κριτήριο y+ που ορίζεται από το μοντέλο τύρβης. Τέλος, είναι ζωτικής 

σημασίας να αποφευχθούν πλέγματα με y+ μικρότερο του 30, όπου αυτό είναι εφικτό, εκτός και εάν 

κρίνεται απαραίτητο (κυρίως για πεδία οπού μελετάται η μεταφορά θερμότητας μεταξύ των 

τοιχωμάτων). 

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους προαναφερόμενους λόγους το y+ που επιλέχθηκε ισούται με 50. 

Παράλληλα,ο αριθμός των στρωμάτων ορίστηκε ως 5, ενώ το πρώτο στρώμα είχε απόσταση από το 

τοίχωμα 0,003mm. 

 

6 Έχει βρεθεί ότι ο νόμος του τοιχώματος συμφωνεί με πειραματικά δεδομένα για λείες επιφάνειες για 

 0 ≤
𝑦𝑢∗

𝑣
≤ 5 
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3.2.3 Πλέγμα όγκου 

Φυσική συνέχεια της φάσης δημιουργίας του οριακού στρώματος αποτελεί η «γέννηση» του πλέγματος 

όγκου και  με αυτό ολοκληρώνεται το στάδιο προ-επεξεργασίας όλων των γεωμετριών. Για όλες τις 

γεωμετρίες ακολουθήθηκε παρόμοια λογική δημιουργίας του πλέγματος η οποία όμως λαμβάνει υπόψη 

της, τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε μοντέλου. Στην Εικόνα 17,Εικόνα 18,Εικόνα 19 και Εικόνα 20 

που ακολουθούν παρουσιάζεται το πλέγμα όγκου των τεσσάρων γεωμετριών, οι οποίες χωρίστηκαν σε 

τέσσερις περιπτωσεις όπως παρουσιάστηκε και στο Πίνακας 3. 

 

Εικόνα 17 - Πλέγμα όγκου 1η Περίπτωση 

 

 

 

Εικόνα 18 - Πλέγμα όγκου 2η Περίπτωση 

 



Κεφάλαιο 3 Μεθοδολογία 45 

 

 

Εικόνα 19 - Πλέγμα όγκου 3η Περίπτωση 

 

 

 

Εικόνα 20 - Πλέγμα όγκου 4η Περίπτωση 

 

Παρατηρώντας τις παραπάνω εικόνες γίνεται αντιληπτό ότι το πλέγμα όγκου όλων των περιπτώσεων 

είναι πιο αραιό στην περιοχή της βοηθητικής διάταξης και του κλιματιζόμενου χώρου, ενώ πυκνώνει 
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σταδιακά στην περιοχή του στομίου. Το πλέγμα δημιουργήθηκε με αυτή τη διαβάθμιση με σκοπό να 

προσεγγίσει όσον τον δυνατόν καλύτερα γίνεται την πολυπλοκότητα των πτερυγίων. Ακόμη, 

μελετώντας τις εικόνες μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι τα κελιά που χρησιμοποιήθηκαν για το πλέγμα 

όγκου είναι στην πλειοψηφία τους τετράπλευρα, ενώ υπάρχουν μερικά σημεία που χρησιμοποιήθηκαν 

τριγωνικά πρίσματα. 

Το πλέγμα όγκου εξετάστηκε ως προς την ορθότητα του σύμφωνα με τα κριτήρια που παρουσιάστηκαν 

στην  2.3.2.1 Χαρακτηριστικά ποιότητας πλέγματος).  Ο λόγος όψεων και η στρεβλότητα7 φαίνονται 

αναλυτικά από την Εικόνα 21 εως και την Εικόνα 28, ενώ για την ορθογωνιότητα θα γίνει μια απλή 

αναφορά.  

Σε αυτό το σημείο αξίζει να προσδιοριστεί ότι η Εικόνα 21 εως και Εικόνα 28  δημιουργήθηκαν μέσω 

των αναφορών ελέγχου του λογισμικού προγράμματος ANSA. Οι κλάσεις χωρίζονται αυτόματα από το 

πρόγραμμα και είναι ίδιες για κάθε διάγραμμα λόγου όψεων και για κάθε διάγραμμα στρεβλότητας 

αντίστοιχα. Σε κανένα από τα ακόλουθα διαγράμματα δεν υπάρχει τιμή μικρότερη ή ίση με το μηδέν. 

Ακόμη, όσο πίο κοντά είναι η τιμή στο μηδέν τόσο ορθότερο είναι το μελετούμενο πλέγμα. Ακόμη, η 

τιμή της στρεβλότητας δεν πρέπει να ξεπερνά τη μονάδα. Επιπλέον, η αποδεκτή τιμή από το πρόγραμμα 

ανάλυσης(Fluent) για τον λόγο όψεων και την στρεβλότητα είναι 20 και 0.92 αντίστοιχα. 

 

1η Περίπτωση – Στόμιο Τ1Ρ 

 

Εικόνα 21 - Λόγος όψεων 

 

 

7 Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 2.3.2.1 Χαρακτηριστικά ποιότητας πλέγματος η στρεβλότητα μπορεί να 

υπολογιστεί μόνο για πλέγματα που αποτελούνται από τετράπλευρα κελιά. Συνεπώς, το διάγραμμα της 

στρεβλότητας δεν αναφέρεται σε όλο το πλήθος των κελιών παρά μόνο σε ένα ποσοστό εξ αυτών. 



Κεφάλαιο 3 Μεθοδολογία 47 

 

Εικόνα 22 - Στρεβλότητα 

 

Παρατηρώντας την Εικόνα 21 και Εικόνα 22 εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα. 

Για τον λόγο όψεων: 

• Πάνω από το 50% των κελιών έχουν τιμές που ανήκουν στο διάστημα [4,6)  

• Το 24% των κελιών ανήκουν στην χειρότερη κλάση με τη μέγιστη τιμή να είναι 142550. 

Ωστόσο, ακόμη και το κελί με τη χείριστη τιμή βρίσκεται μέσα στα αποδεκτά όρια. 

• Η ελάχιστη τιμή του λόγου είναι 3.00274 

Για τη στρεβλότητα: 

• Περίπου το 70% των κελιών παρουσιάζουν στρεβλότητα από 0.1 έως 0.4 

• Μόνο το 0.01% των κελιών ανήκει στη χειρότερη, σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου, κατηγορία 

με μέγιστη τιμή 0.849925 

• Η ελάχιστη τιμή στρεβλότητας για αυτή την γεωμετρία ισούται με 1.44e-06 

Όσον αφορά την ορθογωνιότητα μόνο το 0.156% των κελιών δε πληρεί το κριτήριο, ωστόσο επειδή το 

ποσοστό είναι πολύ μικρό, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι αμελητέο και δεν επηρεάζει τη λύση. 
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2η Περίπτωση – Στόμιο Τ2Ρ 

 

Εικόνα 23 - Λόγος όψεων 

 

Εικόνα 24 - Στρεβλοτητα 

Παρατηρώντας τις Εικόνα 23 και Εικόνα 24 εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα. 

Για τον λόγο όψεων: 

• Πάνω από το 50% των κελιών έχουν τιμές που ανήκουν στο διάστημα [4,6)  

• Το 24% των κελιών ανήκουν στην χειρότερη κλάση με τη μέγιστη τιμή να είναι 154637. 

Ωστόσο, ακόμη και το κελί με τη χείριστη τιμή βρίσκεται μέσα στα αποδεκτά όρια. 

• Η ελάχιστη τιμή του λόγου είναι 3.00405 

 

Για τη στρεβλότητα: 

• Περίπου το 70% των κελιών παρουσιάζουν στρεβλότητα από 0.1 έως 0.4 
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• Μόνο το 0.0028% 8των κελιών ανήκει στη χειρότερη, σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου, 

κατηγορία με μέγιστη τιμή 0.849479 

• Η ελάχιστη τιμή στρεβλότητας για αυτή την γεωμετρία ισούται με 5.22e-06 

Όσον αφορά την ορθογωνιότητα μόνο το 0.124% των κελιών δε πληρεί το κριτήριο, ωστόσο επειδή το 

ποσοστό είναι πολύ μικρό, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι αμελητέο και δεν επηρεάζει τη λύση. 

3η Περίπτωση – Στόμιο OΚ1 

 

Εικόνα 25 - Λόγος όψεων 

 

Εικόνα 26 - Στρεβλότητα 

Παρατηρώντας τις Εικόνα 25 και Εικόνα 26 εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα. 

Για τον λόγο όψεων: 

• Πάνω από το 50% των κελιών έχουν τιμές που ανήκουν στο διάστημα [4,6)  

 

8 Η συγκεκριμένη τιμή του ποσοστού δεν εμφανίζεται στο διάγραμμα λόγω των στρογγυλοποιήσεων που έχουν 

γίνει. 
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• Το 22% των κελιών ανήκουν στην χειρότερη κλάση με τη μέγιστη τιμή να είναι 159452. 

Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση βρισκόμαστε μέσα στα αποδεκτά όρια. 

• Η ελάχιστη τιμή του λόγου είναι 3.00374 

Για τη στρεβλότητα: 

• Περίπου το 70% των κελιών παρουσιάζουν στρεβλότητα από 0.1 έως 0.4 

• Μόνο το 0.0034% των κελιών ανήκει στη χειρότερη, σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου, 

κατηγορία με μέγιστη τιμή 0.849948.  

• Η ελάχιστη τιμή στρεβλότητας για αυτή την γεωμετρία ισούται με 2.78e-06 

Όσον αφορά την ορθογωνιότητα, μόνο το 0.1999% των κελιών δε πληρεί το κριτήριο, ωστόσο επειδή 

το ποσοστό είναι πολύ μικρό, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι αμελητέο και δεν επηρεάζει τη λύση. 

 

4η Περίπτωση – Στόμιο O4 

 

Εικόνα 27 - Λόγος όψεων 
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Εικόνα 28 - Στρεβλότητα 

Παρατηρώντας τις Εικόνα 27 και Εικόνα 28 εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα. 

Για τον λόγο όψεων: 

• Πάνω από το 50% των κελιών έχουν τιμές που ανήκουν στο διάστημα [4,6)  

• Το 26% των κελιών ανήκουν στην χειρότερη κλάση με τη μέγιστη τιμή να είναι 155117. 

Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση βρισκόμαστε μέσα στα αποδεκτά όρια. 

• Η ελάχιστη τιμή του λόγου είναι 3.005 

Για τη στρεβλότητα: 

• Περίπου το 70% των κελιών παρουσιάζουν στρεβλότητα από 0.1 έως 0.4 

• Μόνο το 0.0045% των κελιών ανήκει στη χειρότερη, σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου, 

κατηγορία με μέγιστη τιμή 0.854893.  

• Η ελάχιστη τιμή στρεβλότητας για αυτή την γεωμετρία ισούται με 6.23e-06 

Όσον αφορά την ορθογωνιότητα, μόνο το 0.249% των κελιών δε πληρεί το κριτήριο, ωστόσο επειδή το 

ποσοστό είναι πολύ μικρό, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι αμελητέο και δεν επηρεάζει τη λύση. 

Έχοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς, που εισάγονται από το πρόγραμμα αναλύσεων προκειμένου 

να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η προσομοίωση των εξεταζόμενων γεωμετριών, γίνεται αντιληπτό ότι 

όλες οι γεωμετρίες πληρούν τα κριτήρια ορθότητας τόσο ως προς τον λόγο όψεων όσο και ως προς τη 

στρεβλότητα. 

3.4 Διεξαγωγή προσομοίωσης 

Οι αναλύσεις όλων των γεωμετριών πραγματοποιήθηκαν στο πρόγραμμα Fluent, Ansys.Στις ενότητες 

που ακολουθούν περιγράφονται και επεξηγούνται αναλυτικά όλες οι σημαντικές παράμετροι που 

χρησιμοποιήθηκαν.  

3.4.1 Οριακές συνθήκες 

Στην παρούσα εργασία, ο χώρος μελέτης μεταξύ των περιπτώσεων παρουσιάζει κοινά βασικά 

χαρακτηριστικά, ως εκ τούτου χρησιμοποιήθηκε κοινή προσέγγιση όσον αναφορά τη διατύπωση των 
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οριακών συνθηκών. Οι οριακές συνθήκες ορίζονται για κάθε επιφάνεια του υπολογιστικού χωρίου και 

χωρίζονται σε  διάφορες κατηγορίες. 

Οριακές συνθήκες τοιχωμάτων 

Οι προαναφερόμενες συνθήκες εφαρμόζονται αποκλειστικά στο σύνολο των κελιών στα οποία δεν 

επιλύονται οι εξισώσεις ροής παρά μόνο προβλήματα μεταφοράς θερμότητας, αποτελώντας ουσιαστικά 

τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της περιοχής του ρευστού και του στερεού.  

Οριακή συνθήκη εισόδου 

Για την είσοδο χρησιμοποιήθηκαν οι συνθήκες ορίου εισόδου ταχύτητας για τον καθορισμό της 

ταχύτητας ροής. Σε αυτήν την περίπτωση, η συνολική πίεση δεν είναι σταθερή αλλά  αυξομειώνεται 

προκειμένου να ανταποκριθεί στην απαιτούμενη παροχή. Η συγκεκριμένη οριακή συνθήκη ισχύει για 

ασυμπίεστες και συμπιεστές ροές. 

Οριακή συνθήκη εξόδου 

Η πίεση ορίστηκε ως συνθήκη εξόδου, απαιτώντας μόνο τον προσδιορισμό της στατικής πίεσης στην 

έξοδο. Αυτό ήταν εφικτό καθώς η τιμή της καθορισμένης στατικής πίεσης χρησιμοποιείται μόνο όταν 

η ροή είναι υποηχητική. 

Στην Εικόνα 29 παρουσιάζεται αναλυτικά η ονοματολογία της κάθε επιφάνειας9, πάνω στις οποίες 

ορίζονται οι οριακές συνθήκες.  

 

 

Εικόνα 29 - Ονοματολογία επιφανειών 

 

 

 

 

 

 

9 Επειδή ο χώρος μελέτης είναι παρόμοιος για όλες τις περιπτώσεις στομίων, η ονοματολογίας κάθε επιφάνειας 

είναι εξίσου κοινή 
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Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι επικρατούμενες οριακές συνθήκες ανάλογα με τον τύπο 

του στομίου. 

Επιφάνειες Συνθήκη Ιδιότητες οριακών συνθηκών 

Είσοδος Velocity inlet 

Ταχύτητα εισόδου 3m/s 

Θερμοκρασία 

προσαγωγής: 

308Κ για θέρμανση 

290Κ για ψύξη 

Έξοδος 
Pressure 

outlet 
Στατική πίεση 0  

Βοηθητική διάταξη 

Wall 

Στατικό τοίχωμα 

Τοιχώματα 

Υλικό:  
Οπλισμένο σκυρόδεμα με 1% 

Fe 

Θερμοκρασία:  300K 

Δοκιμαστικός 

αγωγός 

Wall 

Στατικό τοίχωμα  

Στόμιο 

Υλικό Αλουμίνιο 

Θερμοκρασία 300K 

Πίνακας 4 - Οριακές συνθήκες 1ης Περίπτωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 3 Μεθοδολογία 54 

Επιφάνειες Συνθήκη Ιδιότητες οριακών συνθηκών 

Είσοδος Velocity inlet 

Ταχύτητα εισόδου 2m/s 

Θερμοκρασία 

προσαγωγής: 

308Κ για θέρμανση 

290Κ για ψύξη 

Έξοδος 
Pressure 

outlet 
Στατική πίεση 0  

Βοηθητική διάταξη 

Wall 

Στατικό τοίχωμα 

Τοιχώματα 

Υλικό:  
Οπλισμένο σκυρόδεμα με 1% 

Fe 

Θερμοκρασία:  300K 

Δοκιμαστικός 

αγωγός 

Wall 

Στατικό τοίχωμα  

Στόμιο 

Υλικό Αλουμίνιο 

Θερμοκρασία 300K 

Πίνακας 5 - Οριακές συνθήκες 2ης , 3ης , 4ης  Περίπτωσης 

Επίσης, ορίστηκαν οι ιδιότητες του ρευστού που για τη δεδομένη εργασία είναι ο αέρας. 

3.4.2 Μοντέλο τύρβης και αριθμητικοί μέθοδοι 

Στο κεφάλαιο 2.3.4.3 Μοντέλο τύρβης k – ω  SST αναφέρθηκε ότι το μοντέλο τύρβης που 

χρησιμοποιείται για το κλείσιμο των εξισώσεων είναι το k – ω SST,  καθώς αποδείχθηκε πως είναι 

ιδιαίτερα ακριβές[1]. Παράλληλα με αυτό χρησιμοποιείται και το μοντέλο ενέργειας. Σαν μέθοδος 

επίλυσης επιλέχθηκε η SIMPLE, καθώς εξάγει γρήγορα τα αποτελέσματα. Για τη χωρική 

διακριτοποίηση, χρησιμοποιήθηκε το αριθμητικό μοντέλο πρώτης τάξης (first order) στις μεταβλητές 

της ορμής και της κινητικής ενέργειας για τις πρώτες 700 επαναλήψεις και στη συνέχεια το αριθμητικό 

μοντέλο δεύτερης τάξης (second order) για όλες τις παραμέτρους για άλλες 700 επαναλήψεις. Τα 

κριτήρια σύγκλισης για όλες τις περιπτώσεις αναλύσεων ορίστηκαν σε 10-5, ενώ παράλληλα η λύση 

θεωρήθηκε σταθερή όταν η διαφορά των υπολοίπων παρέμενε σχετικά σταθερή για πάνω από 400 

επαναλήψεις. 
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4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων για την κάθε περίπτωση 

ξεχωριστά. 

Προτού παρουσιαστούν τα αποτελέσματα είναι σημαντικό να οριστεί η σχέση με την οποία 

υπολογίστηκε η παροχή της εκάστοτε περίπτωσης. 

�̇� = 𝑣 𝜄𝜎ό𝛿𝜊𝜐 ∙ 𝛢 𝜄𝜎ό𝛿𝜊𝜐 σ.4.1 

όπου, 

vεισόδου ταχύτητα στην είσοδο, όπως ορίστηκε στο Πίνακας 4 και Πίνακας 5. 

Αεισόδου επιφάνεια εισόδου, όπως δίνεται από τη σχέση (σ.4.2) 

 

𝛢 𝜄𝜎𝜊𝛿𝜊𝜐 = 𝜋 ∙
𝑑2

4
 ,με d=310mm σ.4.2 

όπου, 

d: η διάμετρος της επιφάνειας εισόδου όπως φαίνεται και στην Εικόνα 11 και Εικόνα 29. 
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4.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1Η – ΣΤΟΜΙΟ Τ1P 

Το στόμιο Τ1Ρ έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Εξωτερικές διαστάσεις 300mm (πλάτος) x 300mm (ύψος) 

• Γωνία εκτόξευσης 45° 

Για το συγκεκριμένο στόμιο η ταχύτητα ορίστηκε 3m/s (όπως φαίνεται και στο Πίνακας 4) ενώ η 

επιφάνεια εισόδου είναι ίδια για όλες τις γεωμετρίες (όπως παρουσιάζεται στη σχέση σ.4.2) και ισούται 

με 0.075m2. Mε αυτά τα δεδομένα πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός της παροχής με βάση την σχέση 

σ.4.1 όπου βρέθηκε η αναητούμενη παροχή, η οποία ισούται με �̇� = 810m3/h. 

4.1.2 Θέρμανση χώρου 

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση για 

θερμοκρασία προσαγωγής 30°C. 

 

Εικόνα 30 - Θερμοκρασιακή κατανομή 

Στην Εικόνα 30 παρουσιάζεται η θερμοκρασιακή κατανομή που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο στόμιο. 

Αξίζει να τονιστεί ότι τα τοιχώματα έχουν θεωρηθεί αδιαβατικά.  
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Εικόνα 31 - Διανύσματα ταχύτητας 

 

Εικόνα 32 - Ταχύτητα ροής 

Παρατηρώντας τα διανύσματα της ταχύτητας στην Εικόνα 31 φαίνονται κάποιες μικρές 

ανακυκλοφορίες στο εσωτερικό της βοηθητικής διάταξης, οι οποίες όμως δε φαίνεται να επηρεάζουν 

την ροή.Ακόμη, φαίνεται ότι η μέση ταχύτητα με την οποία εξέρχεται η ροή από το στόμιο είναι περίπου 

4.9m/s, ενώ η μέγιστη ταχύτητα που εμφανίστηκε με τις παρούσες συνθήκες ισούται με 7.84 m/s. Τα 

προαναφερόμενα φαίνονται σε μεγέθυνση στην Εικόνα 32. 
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Εικόνα 33 - Πίεση 

Στην Εικόνα 33 παρουσιάζεται η πίεση στον όγκο ελέγχου. Η διαφορά πίεσης αμέσως πριν και αμέσως 

μετά το στόμιο ισούται με 𝛥𝛲 = 16.9 𝑃𝑎.  

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι για τον υπολογισμό της πτώσης πίεσης ακολουθήθηκε η εξής 

διαδικασία: 

1. Σχεδιάστηκε ένα επίπεδο ίσο με τις διαστάσεις του στομίου προσαγωγής, το οποίο 

τοποθετήθηκε σε απόσταση 0.05m από την πίσω πλευρά του στομίου όπως προτείνεται από το 

πρότυπο[12]. 

2. Σχεδιάστηκε ένα επίπεδο ίσο με τις διαστάσεις του στομίου το οποίο τοποθετήθηκε ακριβώς 

στο εμπρίσθιο τμήμα του στομίου. 

3. Μέσω των εξιδώσεων του CFD Post, η μέση πίεση ανηγμένη στην επιφάνεια για τα δύο 

επίπεδα. 

4. Η πτώση πίεσης προέκυψε αφαιρώντας τα δύο μεγέθη. 

 

Στην Εικόνα 34 φαίνονται τα αντίστοιχα μεγέθη που αναλύθηκαν παραπάνω,  τα οποία όμως 

προέκυψαν από  μονοδιάστατο λογισμικό βασισμένο σε πειραματικές μετρήσεις[11]. 
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Εικόνα 34 - Μονοδιάστατος κώδικας βασισμένος σε πειραματικά αποτελέσματα του στομίου Τ1Ρ 

για θερμοκρασία προσαγωγής 30οC 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της προσομοίωσης με τα πειραματικά, παρατηρείται συμφωνία όσον 

αφορά την τιμή της μέσης ταχύτητας, ενώ υπάρχει διαφορά στην πίεση της τάξης του 19%. Η διαφορά 

της πίεσης θα μπορούσε να οφείλεται στην διαφορετική τραχύτητα που υπάρχει μεταξύ της 

πραγματικής επιφάνειας και της επιφάνειας της προσομοίωσης. 

Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν η διάδοση της δέσμης, αλλά και η πτώση και άνωση της σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία που προτείνει το πρότυπο[12].Προτού παρουσιαστούν τα διαγράμματα είναι απαραίτητο 

να περιγραφεί η διαδικασία μέσω της οποίας προέκυψαν. 

1. Σχεδιάστηκε η αξονική γραμμή του κάθε στομίου στην διεύθυνση της ροής. 

2. Πάνω σε αυτή τη γραμμή σε απόσταση 300mm από το στόμιο σχεδιάστηκαν δύο γραμμές 

κάθετες μεταξύ τους και κάθετες ως προς την κεντρική γραμμή. Η πρώτη ορίστηκε ως YC και 

η δεύτερη ως ZC. 

3. Για την κάθε γραμμή, σαρώθηκαν μέσω του λογισμικού Matlab όλα τα σημεία, προκειμένου 

να βρεθούν αυτά στα οποία η συνιστώσα της ταχύτητας ως προς την διεύθυνση της ροής γίνεται 

μικρότερη από 0.5 m/s. 

4. Σχεδιάστηκαν και άλλες γραμμές YC και ZC σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, στις οποίες 

ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια διαδικασία. Με την τελευταία γραμμή να απέχει τουλαχιστον 

1m από τον τοίχο. 

5. Τα διαγράμματα του βεληνεκούς και της διάδοσης της δέσμης σχεδιάστηκαν με βάση τα σημεία 

που προέκυψαν από τις ευθέιες YC , ενώ τα διαγράμματα της άνωσης και πτώσης της δέσμης 

μέσω των σημείων των ευθειών ZC. 
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Στην Εικόνα 35 απεικονίζονται ενδεικτικά κάποιες από τις ευθείες ΥC και ZC. 

  

Εικόνα 35 - Κατασκευή ευθειών YC και ZC 

 

 

Εικόνα 36 - Διάδοση δέσμης 

Στην Εικόνα 36 φαίνεται το βεληνεκές, το οποίο ισούται με 3.25m. Ωστόσο, το βεληνεκές που 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 34 διαφέρει αρκετά. Η διαφορά αυτή πρακαλείται καθώς στην περίπτωση 

της προσομοίωσης , οι διαστάσεις του χώρου εμποδίζουν την εμφάνιση της πλήρους έκτασης του. 

Τα σημεία που βρέθηκαν μπορούν να ενωθούν με μια θεωρητική καμπύλη. Σύμφωνα με το πρότυπο, η 

διάδοσή της δέσμης υπολογίζεται ως η μέγιστη απόσταση της περιοχής που οριοθετείται από ττην 
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καμπύλη που περνάει από τα σημεία με ταχύτητα 0.5m/s, με κατεύθυνση παράλληλη με την επιφάνεια 

του στομίου αέρα[12]. Σε αυτή την περίπτωση η διάδοση ισούται με 1.04m. 

 

Εικόνα 37- Πτώση και άνωση της δέσμης 

Στην Εικόνα 37 παρουσιάζεται η άνοδος και η πτώση της δέσμης . Υπάρχει μία θεωρητική καμπύλη 

που μπορεί να ενώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα σημεία που βρέθηκαν. Σύμφωνα λοιπόν με το 

πρότυπο, η άνωση και η πτώση της δέσμης, υπολογίζονται ως η μέγιστη θετική και η μέγιστη αρνητική 

απόσταση αντίστοιχα, από μια κάθετη γραμμή στη διεύθυνση του στομίου αέρα, μεταξύ της αξονικής 

γραμμής και της καμπύλης των σημείων[12]. Η άνωση και η πτώση της δέσμης για την συγκεκριμένη 

προσομοίωση βρέθηκε ίση με 0.34m και 0.56m αντίστοιχα. 

4.1.2 Ψύξη χώρου 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης με θερμοκρασία 

προσαγωγής ίση με 12°C. 

Στην Εικόνα 38 παρουσιάζεται η θερμοκρασιακή κατανομή που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο στόμιο. 

Αξίζει να τονιστεί ότι τα τοιχώματα έχουν θεωρηθεί αδιαβατικά.  
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Εικόνα 38 - Θερμοκρασιακή κατανομή 

Στην Εικόνα 39 και Εικόνα 40 απεικονίζεται  η ταχύτητα της ροής. 

 

Εικόνα 39 - Διανύσματα ταχύτητας 
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Εικόνα 40 - Ταχύτητα ροής 

Σε ότι αφορά τα διανύσματά της ταχύτητας παρατηρείται παρόμοια συμπεριφορά με τα αποτελέσματα 

της θέρμανσης. Και σε αυτή την περίπτωση η μέση θερμοκρασία εξόδου της ροής από το στόμιο είναι 

περίπου 4.9m/s, ενώ η μέγιστη τιμή της ταχύτητας που παρατηρήθηκε είναι 7.95 m/s όπως φαίνεται και 

στην Εικόνα 40 σε μεγέθυνση. 

Στην Εικόνα 41 απεικονίζεται η πίεση στον όγκο ελέγχου.. Η υπολογιζόμενη πτώση πίεσης της 

συγκεκριμένης γεωμετρίας είναι ίση με 𝛥𝑃 = 17.3 𝑃𝑎 και βρέθηκε σύμφωνα με την μεθοδολογία που 

περιγράφηκε στην ενότητα 4.1.2 Θέρμανση χώρου. 

 

Εικόνα 41 - Πίεση 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης συγκρίθηκαν με αντίστοιχα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

μονοδιάστατο λογισμικό βασισμένο σε πειράματα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητά τους[11]. 

Στην Εικόνα 42 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. 
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Εικόνα 42 - Μονοδιάστατος κώδικας βασισμένος σε πειρααματικά αποτελέσματα του στομίου Τ1Ρ 

για θερμοκρασία προσαγωγής 12οC 

Όπως γίνεται αντιληπτό η μέση ταχύτητα τόσο της προσομοίωσης όσο και των πειραμάτων κυμαίνεται 

στην ίδια τιμή. Διαφορά παρατηρείται στην πτώση πίεσης, η οποία αγγίζει το 18%. Αυτό θα μπορούσε 

να οφείλεται στην διαφορετική τραχύτητα που έχουν οι δύο επιφάνειες. 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε το βεληνεκές, η διάδοση της δέσμης, η πτώση και άνωση της όπως φαίνεται 

στις Εικόνα 43 και Εικόνα 44 που ακολουθούν. 
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Εικόνα 43 - Διάδοση δέσμης 

Το βεληνεκές είναι ίσο με 3.25m και διαφέρει από αυτό που παρουσιάστηκε στην Εικόνα 42 για τον 

λόγο που αναφέρθηκε στο κομμάτι της θέρμανσης. Η διάδοση της δέσμης για αυτή την περίπτωση είναι 

ίση με 1.22m. 

 

Εικόνα 44 - Πτώση και άνωση της δέσμης 

Η άνωση και η πτώση της δέσμης είναι ίση με 0.25m. 
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4.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2Η – ΣΤΟΜΙΟ Τ2P 

Το στόμιο Τ2Ρ  που εξετάζεται έχει τα  χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Εξωτερικές διαστάσεις 300mm (πλάτος) x 200mm (ύψος) 

• Γωνία εκτόξευσης 0° 

Για το συγκεκριμένο στόμιο η ταχύτητα ορίστηκε 2m/s (όπως φαίνεται και στο Πίνακας 5)ενώ η 

επιφάνεια εισόδου είναι ίδια για όλες τις γεωμετρίες (όπως παρουσιάζεται στη σχέση σ.4.2) και ισούται 

με 0.075m2. Mε αυτά τα δεδομένα πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός της παροχής με βάση την σχέση 

σ.4.1 όπου βρέθηκε η αναητούμενη παροχή, η οποία ισούται με �̇� = 540m3/h. 

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για θερμοκρασία προσαγωγής 

30°C. 

 

Εικόνα 45 - Θερμοκρασιακή κατανομή 

Στην Εικόνα 45 παρουσιάζεται η θερμοκρασιακή κατανομή που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο στόμιο. 

Αξίζει να τονιστεί ότι τα τοιχώματα έχουν θεωρηθεί αδιαβατικά.  
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Εικόνα 46 - Διανύσματα ταχύτητας 

 

Εικόνα 47 - Ταχύτητα ροής 

Παρατηρώντας τις Εικόνα 46 και Εικόνα 47 γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν μερικές ανακυκλοφορίες 

οι οποίες όμως δε φαίνεται να επηρεάζουν τη γενικότερη συμπεριφορά της ροής. Επίσης, η μέση 

ταχύτητα που εμφανίζεται για την περίπτωση της θέρμανσης ισούται με 3.56m/s, ενώ η μέγιστη 

ταχύτητας της ροής αγγίζει τα 4.53m/s όπως φαίνεται και σε μεγέθυνση στην Εικόνα 47. 
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Εικόνα 48 - Πίεση 

Στην Εικόνα 48 φαίνεται η πίεση του όγκου ελέγχου. Η πτώση της πίεσης υπολογίστηκε ίση με 

 𝛥𝑃 = 5.24 𝑃𝑎,  με τη μεθοδολογία που περιγράφηκε στην ενότητα 4.1.2 Θέρμανση χώρου. 

 

Εικόνα 49 - Μονοδιάστατος κώδικας βασισμένος σε πειρααματικά αποτελέσματα στομίου Τ2Ρ για 

θερμοκρασία προσαγωγής 30οC 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της Εικόνα 49 με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης φαίνεται ότι 

υπάρχει σύγκλιση όσον αφορά την μέση ταχύτητα του στομίου, αλλά υπάρχει διαφορά όσον αφορά την 

πτώση της πίεσης. 
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Στην Εικόνα 50 και Εικόνα 51 παρουσιάζεται το βεληνεκές, η διάδοση, η άνωση και πτώση της δέσμης 

τα οποία κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προτύπου μελέτης[12]. 

 

Εικόνα 50 - Διάδοση δέσμης 

Σύμφωνα με την Εικόνα 50 το βεληνεκές είναι ίσο με 7.25m. Διαφέρει από την τιμή που έχει το 

βεληνεκές που προέκυψε από τον μονοδιάστατο κώδικα για τον λόγο που προαναφέρθηκε στην ενότητα 

4.1.2 Θέρμανση χώρου. Η διάδοση της δέσμης για αυτήν την περίπτωση βρέθηκε ίση με 0.83m. 

 

Εικόνα 51 - Άνωση και πτώση της δέσμης 

4.2.2 Ψύξη χώρου 

Στην παρούσα ενότητα απεικονίζονται τα αποτελέσματα για θερμοκρασία προσαγωγής 12°C. 
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Εικόνα 52 - Θερμοκρασιακή κατανομή 

Στην Εικόνα 52 παρουσιάζεται η θερμοκρασιακή κατανομή που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο στόμιο. 

Αξίζει να τονιστεί ότι τα τοιχώματα έχουν θεωρηθεί αδιαβατικά.  

 

Εικόνα 53 - Διανύσματα ταχύτητας 
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Εικόνα 54 - Ταχύτητα ροής 

Μελετώντας τις Εικόνα 53 και Εικόνα 54 καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι η ροή δεν επηρεάζεται 

από τις μικρές δίνες ανακυκλοφορίας που δημιουργούνται και ότι η μέση ταχύτητα της ροής στην έξοδο 

του στομίου είναι 3.59m/s. H μέγιστη ταχύτητα που εμφάνισε η ροή για αυτή την περίπτωση είναι 

4.6m/s  

 

Εικόνα 55 - Πίεση 

Στην Εικόνα 55 παρουσιάζεται η πίεση στον όγκο ελέγχου. Η πτώση πίεσης υπολογίστηκε και βρέθηκε 

ίση με ΔΡ=5.93Pa. 

Στην Εικόνα 56 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μονοδιάστατου κώδικα[11]. 
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Εικόνα 56 - Μονοδιάστατος κώδικας βασισμένος σε πειρααματικά αποτελέσματα του στομίου Τ2Ρ 

για θερμοκρασία προσαγωγής 12οC 

Μέσω της σύγκρισης των δύο κατηγοριών αποτελεσμάτων εξάγεται το συμπέρασμα ότι η τιμή της 

μέσης ταχύτητας έχει ελάχιστη διαφορά, κάτι που δεν ισχύει για την πτώση πίεσης. 

Στις Εικόνα 57 και Error! Reference source not found. που ακολουθούν παρατίθενται τα διαγράμματα 

του βεληνεκούς,της διάδοσης της δέσμης, της άνωσης και πτώσης της δέσμης. 

 

Εικόνα 57 - Διάδοση της δέσμης 
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Σύμφωνα με την Εικόνα 57 το βεληνεκές είναι ίσο με 7.25m. Διαφέρει από την τιμή που έχει το 

βεληνεκές που προέκυψε από τον μονοδιάστατο κώδικα για τον λόγο που προαναφέρθηκε στην ενότητα 

4.1.2 Θέρμανση χώρου. Η διάδοση της δέσμης για αυτήν την περίπτωση βρέθηκε ίση με 0.83m. 

 

Εικόνα 58 - Πτώση και άνωση δέσμης 

 

Η άνωση της δέσμης υπολογίστηκε ίση με 0.27m και η πτώση ίση με 0.53m για την περίπτωση της 

ψύξης του στομίου Τ2Ρ. 

 

4.3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3Η – ΣΤΟΜΙΟ OK1 

Το στόμιο OK1  που μελετάτε έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Εξωτερικές διαστάσεις 300mm (πλάτος) x 190mm (ύψος) 

• Γωνία εκτόξευσης 30° 

Για το παρόν στόμιο η ταχύτητα ορίστηκε 2m/s (όπως φαίνεται και στο Πίνακας 5)ενώ η επιφάνεια 

εισόδου είναι ίδια για όλες τις γεωμετρίες (όπως παρουσιάζεται στη σχέση σ.4.2) και ισούται με 

0.075m2. Mε αυτά τα δεδομένα πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός της παροχής με βάση την σχέση σ.4.1 

όπου βρέθηκε η αναητούμενη παροχή, η οποία ισούται με �̇� = 540m3/h. 

4.3.1 Θέρμανση χώρου 

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση για 

θερμοκρασία προσαγωγής 30°C. 
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Εικόνα 59 - Θερμοκρασιακή κατανομή 

Στην Εικόνα 59  παρουσιάζεται η θερμοκρασιακή κατανομή που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο στόμιο. 

Αξίζει να τονιστεί ότι τα τοιχώματα έχουν θεωρηθεί αδιαβατικά. 

 

Εικόνα 60 - Διανύσματα ταχύτητας στο επίπεδο ΥΖ 
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Εικόνα 61 - Διανύσματα ταχύτητας στο επίπεδο ΧΖ 

 

Εικόνα 62 - Ταχύτητα ροής 

Μελετώντας τις Εικόνα 60 και Εικόνα 61και Εικόνα 62 παρατηρεί κανείς ότι στην κατεύθυνση που δε 

χτυπάει άμεσα η ροή παρατηρείται η δημιουργία μικρών δινών, καθώς και την εμφάνιση σημείων που 

εξασθενεί πλήρως η δέσμη. Αυτό κυρίως συμβαίνει στο εμπρόσθιο τμήμα του χώρου μελέτης. Ακόμη, 

η μέση ταχύτητα με την οποία εξέρχεται η ροή από το στόμιο είναι 4.3m/s, ενώ η μέγιστη ταχύτητα που 

πααρατηρήθηκε είναι 6.28m/s. 

Στην Εικόνα 63 απεικονίζεται η πίεση του όγκου ελέγχου. Μέσω υπολογισμών, οι οποίοι αναφέρθηκαν 

στην ενότητα 4.1.2 Θέρμανση χώρου βρέθηκε η πτώση πίεσης η οποία ισούται με ΔΡ=7.21Pa. 
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Εικόνα 63 - Πίεση 

Ακολουθεί η απεικόνιση των αποτελεσμάτων όπως προέκυψαν από τον μονοδιάστατο κώδικα[11]. 

 

Εικόνα 64 - Μονοδιάστατος κώδικας βασισμένος σε πειρααματικά δεδομένα στομίου ΟΚ1 για 

θερμοκρασία προσαγωγής 30οC 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των 2 περιπτώσεων φαίνεται ότι, υπάρχει μεγάλη απόκλιση στην πτώση 

πίεσης, ενώ για την μέση ταχύτητα παρατηρείται σχετική συμφωνία 

Στην Εικόνα 65 και Εικόνα 66 που ακολουθούν απεικονίζεται το βεληνεκές, η διάδοση, η πτώση και η 

άνωση της δέσμης. 
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Εικόνα 65 - Διάδοση δέσμης 

Σύμφωνα με την Εικόνα 66 το βεληνεκές είναι ίσο με 3.25m. Διαφέρει από την τιμή που έχει το 

βεληνεκές που προέκυψε από τον μονοδιάστατο κώδικα για τον λόγο που προαναφέρθηκε στην ενότητα 

4.1.2 Θέρμανση χώρου. Η διάδοση της δέσμης για αυτήν την περίπτωση βρέθηκε ίση με 0.85m. 

 

Εικόνα 66 - Άνωση και πτώση της δέσμης 

Στην Εικόνα 66 απεικονίζεται η άνωση και η πτώση της δέσμης, τα οποία είναι ίσα με 0.24m και 0.56m 

αντίστοιχα. 
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4.3.2 Ψύξη χώρου 

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση για 

θερμοκρασία προσαγωγής 12°C. 

 

Εικόνα 67- Θερμοκρασιακή κατανομή 

Στην Εικόνα 67 παρουσιάζεται η θερμοκρασιακή κατανομή που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο στόμιο. 

Αξίζει να τονιστεί ότι τα τοιχώματα έχουν θεωρηθεί αδιαβατικά.  

 

 

Εικόνα 68 - Διανύσματα ταχύτητας 
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Παρατηρώντας την παραπάνω Εικόνα 68 παρατηρεί κανείς ότι εμφανίζονται σημεία που εξασθενεί 

πλήρως η δέσμη. Ακόμη, η μέση ταχύτητα με την οποία εξέρχεται η ροή από το στόμιο είναι 4.3m/s, 

ενώ η μέγιστη ταχύτητα που παρατηρήθηκε είναι 6m/s. 

 

 

Εικόνα 69 - Πίεση 

Στην  Εικόνα 69 παρουσιάζεται η πίεση στον όγκο ελέγχου. Η πτώση της πίεσης υπολογίστηκε και 

είναι ίση με ΔΡ=6.9896Ρα. 

 

 

Εικόνα 70 - Μονοδιάστατος κώδικας βασισμένος σε πειρααματικά αποτελέσματα στομίου ΟΚ1 για 

θερμοκρασία προσαγωγής 12οC 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της προσομοίωσης με τα αυτά του μονοδιάστατου κώδικα, παρατηρεί 

κανείς παρόμοια συμπεριφορά τόσο όσον αφορά την τιμή της μέσης ταχύτητας, όσο και της πίεσης, με 

αυτά της θέρμανσης. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται το βεληνεκές, η διάδοση της δέσμης, καθώς και η άνωση και η πτώση 

της. 

 

Εικόνα 71 - Διάδοση δέσμης 

Μελετώντας την Εικόνα 71 παρατηρεί κανείς ότι το βεληνεκές ισούται με 3.25m, ενώ η διάδοση της 

δέσμης είναι ίση με 0.81m. 

 

Εικόνα 72 - Άνωση και πτώση δέσμης 

 

Η Εικόνα 72 απεικονίζει την πτώση και την άνωση της δέσμης, τα οποία βρέθηκαν ίσα με 0.56m και 

0.24m αντίστοιχα. 
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4.4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4Η – ΣΤΟΜΙΟ O4 

Το στόμιο O4 έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Εξωτερικές διαστάσεις 300mm (πλάτος) x 300mm (ύψος) 

• Γωνία εκτόξευσης 0° 

Για το παρόν στόμιο η ταχύτητα ορίστηκε 2m/s (όπως φαίνεται και στο Πίνακας 5)ενώ η επιφάνεια 

εισόδου είναι ίδια για όλες τις γεωμετρίες (όπως παρουσιάζεται στη σχέση σ.4.2) και ισούται με 

0.075m2. Mε αυτά τα δεδομένα πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός της παροχής με βάση την σχέση σ.4.1 

όπου βρέθηκε η αναζητούμενη παροχή, η οποία ισούται με �̇� = 540m3/h. 

4.3.1 Θέρμανση χώρου 

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση για 

θερμοκρασία προσαγωγής 30°C. 

 

Εικόνα 73 - Θερμοκρασιακή κατανομή 

Στην Εικόνα 73 παρουσιάζεται η θερμοκρασιακή κατανομή που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο στόμιο. 

Αξίζει να τονιστεί ότι τα τοιχώματα έχουν θεωρηθεί αδιαβατικά.  

Στην Εικόνα 74,Εικόνα 75και Εικόνα 76 απεικονίζεται η ταχύτητα της ροής. 
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Εικόνα 74 - Διανύσματα ταχύτητας στο επίπεδο ΖΧ 

 

Εικόνα 75 - Διανύσματα ταχύτητας στο επίπεδο ΖΥ 
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Εικόνα 76 - Ταχύτητα ροής 

Παρατηρώντας τις Εικόνα 74,Εικόνα 75 και Εικόνα 76 παρατηρεί κανείς ότι στην κατεύθυνση που δε 

χτυπάει άμεσα η ροή παρατηρείται η δημιουργία μικρών δινών, καθώς και η  εμφάνιση σημείων που 

εξασθενεί πλήρως η δέσμη. Αυτό κυρίως συμβαίνει στο εμπρόσθιο κάτω τμήμα του χώρου μελέτης. 

Ακόμη, η μέση ταχύτητα με την οποία εξέρχεται η ροή από το στόμιο είναι 3.55m/s. Η μέγιστη ταχύτητα 

που εμφανίστηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι 4.8m/s. 

Η πίεση του όγκου ελέγχου παρουσιάζεται στις Εικόνα 77 και Εικόνα 78. 

 

Εικόνα 77 - Πίεση όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Χ 
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Εικόνα 78 - Πίεση όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Υ 

Η μέση πτώση πίεσης που υπολογίστηκε ισούται με ΔΡ=6.68Ρα 

Στην Εικόνα 79 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μονοδιάστατου κώδικα[11]. 

 

Εικόνα 79 - Μονοδιάστατος κώδικας βασισμένος σε πειραματικά δεδομένα στομίου Ο4 για 

θερμοκρασία προσαγωγής 30oC 
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Τα αποτελέσματα της Εικόνα 79 συγκλίνουν με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ως προς τον τομέα 

της ταχύτητας, αλλά υπάρχει διαφορά όσον αφορά την πτώση πίεσης. 

Στις Εικόνα 80,Εικόνα 81,Εικόνα 82,Εικόνα 83,Εικόνα 84,Εικόνα 85,Εικόνα 86 και Εικόνα 87 

παρουσιάζονται το βεληνεκές, η διάδοση, η πτώση και η άνωση της δέσμης για δύο επίπεδα μελέτης 

καθώς το συγκεκριμένο στόμιο εκτοξεύει τη ροή σε 4 κατευθύνσεις. 

 

Εικόνα 80 - Διάδοση δέσμης στην αριστερή πλευρά του στομίου όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς 

τον άξονα Χ 

 

 

Εικόνα 81 - Διάδοση δέσμης στη δεξιά πλευρά του στομίου όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον 

άξονα Χ 

Σύμφωνα με την Εικόνα 80 και Εικόνα 81 το βεληνεκές είναι ίσο με 2.47m και 1.61m, από την αριστερή 

και δεξιά πλευρά του στομίου αντίστοιχα, όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Χ. Για το 

συγκεκριμένο στόμιο δεν παρουσιάζεται το βεληνεκές στον μονοδιάστατο κώδικα. Ωστόσο, σε αυτή 

την περίπτωση θα ήταν συγκρίσιμο, καθώς το βεληνεκές της προσομοίωσης προέκυψε εντός των ορίων 

του δωματίου. Η διάδοση της δέσμης βρέθηκε ίση με 0.49m και 0.53m αντίστοιχα. 
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Εικόνα 82 - Άνωση και πτώση της δέσμης αριστερά του στομίου όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς 

τον άξονα Χ 

 

 

Εικόνα 83 - Άνωση και πτώση της δέσμης δεξιά του στομίου όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον 

άξονα Χ 

Η άνωση και η πτώση της δέσμης που παρουσιάζονται στην Εικόνα 82 και Εικόνα 83 υπολογίστηκαν 

μέσω της μεθοδολογίας που προτείνει το πρότυπο. Η άνωση ισούται με 0.05m και στις δυο πλευρές του 

στομίου και η πτώση είναι ίση με 0.16m και 0.23m, αριστερά και δεξιά του στομίου αντίστοιχα, όταν η 

ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Χ. 
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Στις Εικόνα 84,Εικόνα 85,Εικόνα 86 και Εικόνα 87 απεικονίζεται το βεληνεκές, η διάδοση, η άνωση 

και πτώση της δέσμης όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Χ. 

 

Εικόνα 84 - Διάδοση της δέσμης δεξιά του στομίου όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Υ 

 

Εικόνα 85 - Διάδοση της δέσμης αριστερά του στομίου όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα 

Υ 

Σύμφωνα με την Εικόνα 84 και Εικόνα 85 το βεληνεκές και η διάδοση της δέσμης είναι ίσα με 2.1m 

και 0.51m αντίστοιχα και για τις δύο πλευρές όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Υ. 
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Οι Εικόνα 86 και Εικόνα 87 παρουσιάζουν την άνωση και πτώση της δέσμης όταν η ροή εκτοξεύεται 

ως προς τον άξονα Υ. 

 

Εικόνα 86 - Άνωση και πτώση της δέσμης δεξιά του στομίου όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον 

άξονα Υ 

 

 

Εικόνα 87 - Άνωση και πτώση της δέσμης αριστερά του στομίου όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς 

τον άξονα Υ 

Η άνωση ισούται με 0.05m και στις δυο πλευρές του στομίου και η πτώση είναι ίση με 0.15m και 0.19m 

αριστερά και δεξιά του στομίου αντίστοιχα, όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Χ. Σε αυτό το 

σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή της άνωσης είναι τόσο μικρή στα προηγούμενα διαγράμματα, 
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καθώς το στόμιο βρίσκεται πολύ κοντά στο επάνω τοίχωμα, οπότε πέφτει σχεδόν ακαριαία η τιμή της 

ταχύτητας στα 0.5m/s. 

4.4.2 Ψύξη χώρου 

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση για 

θερμοκρασία προσαγωγής 12°C. 

 

Εικόνα 88 - Θερμοκρασιακή κατανομή 

Στην Εικόνα 88 παρουσιάζεται η θερμοκρασιακή κατανομή που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο στόμιο. 

Αξίζει να τονιστεί ότι τα τοιχώματα έχουν θεωρηθεί αδιαβατικά.  
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Εικόνα 89 - Διανύσματα ταχύτητας όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Χ 

 

 

Εικόνα 90 - Διανύσματα ταχύτητας όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Υ 
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Εικόνα 91 - Ταχύτατα ροής 

Παρατηρώντας τις Εικόνα 89,Εικόνα 90 και Εικόνα 91 παρατηρεί κανείς ότι στην κατεύθυνση που δε 

χτυπάει άμεσα η ροή παρατηρείται η δημιουργία μικρών δινών, καθώς και η  εμφάνιση σημείων που 

εξασθενεί πλήρως η δέσμη. Αυτό κυρίως συμβαίνει στο εμπρόσθιο κάτω μέρος του χώρου μελέτης. 

Ακόμη, η μέση ταχύτητα με την οποία εξέρχεται η ροή από το στόμιο είναι 3.55m/s. Η μέγιστη ταχύτητα 

που εμφανίστηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι 5.1m/s. 

Στη συνέχεια, στην Εικόνα 92 και Εικόνα 93 παρουσιάζεται η πίεση για το στόμιο της συγκεκριμένης 

περίπτωσης. Μέσω υπολογισμών, βρέθηκε η αναζητούμενη πτώση πίεσης ίση με ΔΡ=7.04 Ρα. 
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Εικόνα 92 - Πίεση όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Υ 

 

 

Εικόνα 93 - Πίεση όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Υ 

 

Τα πειραματικά αποτελέσματα απεικονίζονται στην εικόνα που ακολουθεί [11]. 
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Εικόνα 94 - Μονοδιάστατος κώδικας βασισμένος σε πειραματικά αποτελέσματα στομίου Ο4 για 

θερμοκρασία προσαγωγής 12οC 

Αναφορικά με την πτώση πίεσης υπάρχει απόκλιση μεταξύ των αποτελεσμάτων, ωστόσο η τιμή της 

ταχύτητας έρχεται σε απόλυτη συμφωνία. 

Στην Εικόνα 95,Εικόνα 96,Εικόνα 97 και Εικόνα 98 απεικονίζεται το βεληνεκές, η διάδοση, η πτώση 

και η άνωση της δέσμης, όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Χ. 

 

Εικόνα 95 - Διάδοση δέσμης αριστερά του στομίου όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Χ 
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Εικόνα 96 - Διάδοση δέσμης δεξιά του στομίου όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Χ 

Σύμφωνα με την Εικόνα 95 και Εικόνα 96 το βεληνεκές είναι ίσο με 2.47m και 1.62m, από την αριστερή 

και δεξιά πλευρά του στομίου αντίστοιχα, ενώ η διάδοση της δέσμης βρέθηκε ίση με 0.49m και από τις 

δύο πλευρές του στομίου, όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Χ. 

 

 

Εικόνα 97 - Άνωση και πτώση της δέσμης αριστερά του στομίου όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς 

τον άξονα Χ 
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Εικόνα 98 - Άνωση και πτώση της δέσμης δεξιά του στομίου όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον 

άξονα Χ 

Η άνωση και η πτώση της δέσμης που παρουσιάζονται στην Εικόνα 97 και Εικόνα 98 υπολογίστηκαν 

μέσω της μεθοδολογίας που προτείνει το πρότυπο. Η άνωση ισούται με 0.05m και στις δυο πλευρές του 

στομίου και η πτώση είναι ίση με 0.20m και 0.21m, αριστερά και δεξιά του στομίου αντίστοιχα, όταν η 

ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Χ. 

Στην Εικόνα 99,Εικόνα 100,Εικόνα 101 και Εικόνα 102 παρουσιάζεται το βεληνεκές, η διάδοση, η 

πτώση και η άνωση της δέσμης στην περίπτωση που η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Υ. 

 

Εικόνα 99 - Διάδοση δέσμης δεξιά του στομίου όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Υ 
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Εικόνα 100 - Διάδοση δέσμης αριστερά του στομίου όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Υ 

Σύμφωνα με την Εικόνα 99 και Εικόνα 100 το βεληνεκές ισούται με 2.1m και στις δύο πλευρές του 

στομίου, ενώ η διάδοση της δέσμης είναι ίση με 0.54m και 0.51m, δεξιά  και αριστερά του στομίου 

αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 101 - Άνωση και πτώση της δέσμης δεξιά του στομίου όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον 

άξονα Υ 
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Εικόνα 102 - Άνωση και πτώση της δέσμης αριστερά του στομίου όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς 

τον άξονα Υ 

Η άνωση ισούται με 0.05m και στις δυο πλευρές του στομίου για το επίπεδο ΖΥ και η πτώση είναι ίση 

με 0.15m και 0.18m δεξιά και αριστερά του στομίου αντίστοιχα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί 

ότι η τιμή της άνωσης είναι μικρή όπως φαίνεται και στην Εικόνα 101 και Εικόνα 102, καθώς το στόμιο 

βρίσκεται πολύ κοντά στο επάνω τοίχωμα, οπότε πέφτει σχεδόν ακαριαία η τιμή της ταχύτητας στα 

0.5m/s. 
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων για κάθε περίπτωση. 

5.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1Η  - ΣΤΟΜΙΟ Τ1Ρ 

Για την περίπτωση της θέρμανσης συμπεραίνεται ότι: 

• Η τιμή της μέσης ταχύτητας των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το μονοδιάστατο κώδικα 

και των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης έρχεται σε απόλυτη συμφωνία. 

• Η πτώση πίεσης παρουσιάζει διαφορά της τάξης του 19%. Η διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται 

στη διαφορετική τραχύτητα μεταξύ των επιφανειών της προσομοίωσης και της πραγματικής 

διάταξης. 

• Το βεληνεκές της προσομοίωσης ισούται με 3.25m και προέκυψε εξαιτίας της συνθήκης μη 

ολίσθησης στον τοίχο, εξαιτίας της οποίας η κλίση της ταχύτητας πέφτει ακαριαία, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει σημείο με ταχύτητα 0.5m/s. Ετσί, λοιπόν η τιμή του βεληνεκούς της 

προσομοίωσης δε μπορεί να συγκριθεί άμεσα με την τιμή του μονοδιάστατου κώδικα καθώς ο 

χώρος του όγκου ελέγχου περιορίζει την πλήρη ανάπτυξή του.  

• H διάδοση της δέσμης ισούται με 1.04m. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου όγκου ελέγχου η 

τιμή της θα μπορούσε να διαφέρει από αυτή που θα υπολογιζόταν από τον μονοδιάστατο 

κώδικα. 

• Η άνωση και η πτώση είναι ίση με 0.34m και 0.56m. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου όγκου 

ελέγχου οι τιμες τους θα μπορούσαν να διαφέρουν από αυτές του μονοδιάστατου κώδικα. 

Για την περίπτωση της ψύξης συμπεραίνεται ότι: 

• Η τιμή της μέσης ταχύτητας των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το μονοδιάστατο κώδικα 

και των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης έρχεται σε απόλυτη συμφωνία. 

• Η πτώση πίεσης παρουσιάζει διαφορά της τάξης του 19%. Η διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται 

στη διαφορετική τραχύτητα μεταξύ των επιφανειών της προσομοίωσης και της πραγματικής 

διάταξης. 

• Το βεληνεκές έχει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά με την περίπτωση της θέρμανσης 

• H διάδοση της δέσμης ισούται με 1.22m. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου όγκου ελέγχου η 

τιμή της θα μπορούσε να διαφέρει από αυτή που θα υπολογιζόταν από τον μονοδιάστατο 

κώδικα. 

• Η άνωση και η πτώση είναι ίσες με 0.25m. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου όγκου ελέγχου 

οι τιμες τους θα μπορούσαν να διαφέρουν από αυτές του μονοδιάστατου κώδικα. 
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5.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2Η  - ΣΤΟΜΙΟ Τ2Ρ 

Για την περίπτωση τόσο της θέρμανσης συμπεραίνεται ότι: 

• Η τιμή της μέσης ταχύτητας των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το μονοδιάστατο κώδικα 

και των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης έρχεται σε απόλυτη συμφωνία 

• Η πτώση πίεσης παρουσιάζει διαφορά της τάξης του 49%.  

• Το βεληνεκές της προσομοίωσης ισούται με 7.25m και προέκυψε εξαιτίας της συνθήκης μη 

ολίσθησης στον τοίχο, εξαιτίας της οποίας η κλίση της ταχύτητας πέφτει ακαριαία, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει σημείο με ταχύτητα 0.5m/s. Ετσί, λοιπόν η τιμή του βεληνεκούς της 

προσομοίωσης δε μπορεί να συγκριθεί άμεσα με την τιμή του μονοδιάστατου κώδικα καθώς ο 

χώρος του όγκου ελέγχου περιορίζει την πλήρη ανάπτυξή του.  

• H διάδοση της δέσμης ισούται με 0.83m. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου όγκου ελέγχου η 

τιμή της θα μπορούσε να διαφέρει από αυτή που θα υπολογιζόταν από τον μονοδιάστατο 

κώδικα. 

• Η άνωση και η πτώση είναι ίση με 0.28m και 0.47m αντίστοιχα. Ωστόσο, λόγω του 

περιορισμένου όγκου ελέγχου οι τιμες τους θα μπορούσαν να διαφέρουν από αυτές του 

μονοδιάστατου κώδικα. 

Για την περίπτωση της ψύξης συμπεραίνεται ότι: 

• Η τιμή της μέσης ταχύτητας των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το μονοδιάστατο κώδικα 

και των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης έρχεται σε απόλυτη συμφωνία. 

• Η πτώση πίεσης παρουσιάζει διαφορά της τάξης του 42%. Η διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται 

στη διαφορετική τραχύτητα μεταξύ των επιφανειών της προσομοίωσης και της πραγματικής 

διάταξης. 

• Το βεληνεκές έχει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά με την περίπτωση της θέρμανσης 

• H διάδοση της δέσμης ισούται με 0.83m. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου όγκου ελέγχου η 

τιμή της θα μπορούσε να διαφέρει από αυτή που θα υπολογιζόταν από τον μονοδιάστατο 

κώδικα. 

• Η άνωση και η πτώση είναι ίση με 0.27m και 0.53m αντίστοιχα.Ωστόσο, λόγω του 

περιορισμένου όγκου ελέγχου οι τιμες τους θα μπορούσαν να διαφέρουν από αυτές του 

μονοδιάστατου κώδικα. 

 

5.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3Η  - ΣΤΟΜΙΟ ΟΚ1 

Για την περίπτωση της θέρμανσης συμπεραίνεται ότι: 

• Η τιμή της μέσης ταχύτητας των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το μονοδιάστατο κώδικα 

και των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης έρχεται σε σχετική συμφωνία, με διαφορά μόλις 

0.01%. 

• Η πτώση πίεσης παρουσιάζει διαφορά της τάξης του 90%. 

• Το βεληνεκές της προσομοίωσης ισούται με 3.25m και προέκυψε εξαιτίας της συνθήκης μη 

ολίσθησης στον τοίχο, εξαιτίας της οποίας η κλίση της ταχύτητας πέφτει ακαριαία, με 
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αποτέλεσμα να υπάρχει σημείο με ταχύτητα 0.5m/s. Ετσί, λοιπόν η τιμή του βεληνεκούς της 

προσομοίωσης δε μπορεί να συγκριθεί άμεσα με την τιμή του μονοδιάστατου κώδικα καθώς ο 

χώρος του όγκου ελέγχου περιορίζει την πλήρη ανάπτυξή του.  

• H διάδοση της δέσμης ισούται με 0.85m. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου όγκου ελέγχου η 

τιμή της θα μπορούσε να διαφέρει από αυτή που θα υπολογιζόταν από τον μονοδιάστατο 

κώδικα. 

• Η άνωση και η πτώση είναι ίση με 0.24m και 0.56m. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου όγκου 

ελέγχου οι τιμες τους θα μπορούσαν να διαφέρουν από αυτές του μονοδιάστατου κώδικα. 

Για την περίπτωση της ψύξης συμπεραίνεται ότι: 

• Η τιμή της μέσης ταχύτητας των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το μονοδιάστατο κώδικα 

και των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης έρχεται σε σχετική συμφωνία, με διαφορά μόλις 

0.01%. 

• Η πτώση πίεσης παρουσιάζει διαφορά της τάξης του 90%. 

• Το βεληνεκές έχει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά με την περίπτωση της θέρμανσης 

• H διάδοση της δέσμης ισούται με 0.81m. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου όγκου ελέγχου η 

τιμή της θα μπορούσε να διαφέρει από αυτή που θα υπολογιζόταν από τον μονοδιάστατο 

κώδικα. 

• Η άνωση και η πτώση είναι ίδιες με την περίπτωση της θέρμανσης. Ωστόσο, λόγω του 

περιορισμένου όγκου ελέγχου οι τιμες τους θα μπορούσαν να διαφέρουν από αυτές του 

μονοδιάστατου κώδικα. 

 

 

 

5.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4Η  - ΣΤΟΜΙΟ Ο4 

Για την περίπτωση της θέρμανσης συμπεραίνεται ότι: 

• Η τιμή της μέσης ταχύτητας των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το μονοδιάστατο κώδικα 

και των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης έρχεται σε απόλυτη συμφωνία.  

• Η πτώση πίεσης παρουσιάζει διαφορά της τάξης του 69%. 

• Για το στόμιο Ο4 το βεληνεκές έχει πλήρως αναπτυχθεί εντός του χώρου του όγκου ελέγχου, 

ωστόσο δεν προυσιάζεται από το μονοδιάστατο κώδικα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η 

συγκρισή του. Η τιμή του βεληνεκούς βρέθηκε ίση με 2.47m και 1.62m αριστερά και δεξια του 

στομίου αντίστοιχα, όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Χ και ίση με 2.1m και για τις 

δύο πλευρές, όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Υ.  

• H διάδοση της δέσμης ισούται με 0.49m και 0.53m αριστερά και δεξιά του στομίου αντίστοιχα, 

όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Χ. 

• H διάδοση της δέσμης ισούται με 0.51m και για τις δύο πλευρές, όταν η ροή εκτοξεύεται ως 

προς τον άξονα Υ. 

• Η άνωση της δέσμης είναι ίση με 0.05m και για τα δύο επίπεδα μελέτης σε όλες τις 

κατευθύνσεις. 
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• H πτώση της δέσμης ισούται με 0.16m και 0.22m αριστερά και δεξιά του στομίου αντίστοιχα, 

όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Χ. 

• H πτώση της δέσμης ισούται με 0.19m και 0.15m αριστερά και δεξιά του στομίου αντίστοιχα, 

όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Υ. 

Για την περίπτωση της ψύξης συμπεραίνεται ότι: 

• Η τιμή της μέσης ταχύτητας των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το μονοδιάστατο κώδικα 

και των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης έρχεται σε απόλυτη συμφωνία.  

• Η πτώση πίεσης παρουσιάζει διαφορά της τάξης του 68%. 

• Για το στόμιο Ο4 το βεληνεκές έχει πλήρως αναπτυχθεί εντός του χώρου του όγκου ελέγχου, 

ωστόσο δεν προυσιάζεται από το μονοδιάστατο κώδικα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η 

συγκρισή του. Η τιμή του βεληνεκούς βρέθηκε ίση με 2.47m και 1.62m αριστερά και δεξια του 

στομίου αντίστοιχα, όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Χ και ίση με 2.1m και για τις 

δύο πλευρές, όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Υ. 

• H διάδοση της δέσμης ισούται με 0.49m και για τις δύο πλευρές, όταν η ροή εκτοξεύεται ως 

προς τον άξονα Χ. 

• H διάδοση της δέσμης ισούται με 0.51m αριστερά του στομίου και 0.54m δεξιά του στομίου, 

όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Υ. 

• Η άνωση της δέσμης είναι ίση με 0.05m και για τα δύο επίπεδα μελέτης σε όλες τις 

κατευθύνσεις. 

• H πτώση της δέσμης ισούται με 0.20m και 0.25m αριστερά και δεξιά του στομίου αντίστοιχα, 

όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Χ. 

• H πτώση της δέσμης ισούται με 0.18m και 0.14m αριστερά και δεξιά του στομίου αντίστοιχα 

όταν η ροή εκτοξεύεται ως προς τον άξονα Υ. 

 

Γενικά, παρατηρούνται παρόμοιες τιμές μεγεθών μεταξύ της θέρμανσης και της ψύξης των 

αποτελεσμάτων της προσομοίωσης της κάθε περίπτωσης. Εκτός αυτού,   μελετώντας και τις τέσσερις 

περιπτώσεις μαζί παρατηρεί κανείς κοινή συμπεριφορά όσον αφορά τα διαγράμματα της διάδοσης, της 

άνωσης και της πτώσης της δέσμης. Επίσης, για όλες τις περιπτώσεις μελέτης, η τιμή της μέσης 

ταχύτητας της ροής έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με την τιμή που προκύπτει από το μονοδιάστατο 

κώδικα. Διαφορά παρατηρείται για όλες τις περιπτώσεις στην πτώση πίεσης η οποία ωστόσο θα 

μπορούσε να οφείλεται στην διαφορετική τραχύτητα μεταξύ των επιφανειών. Τέλος, ο περιορισμός του 

όγκου ελέγχου εμποδίζει στην απόλυτη σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης και 

των αποτελεσμάτων του μονοδιάστατου κώδικα ως προς το βεληνεκές, την διάδοση, την άνωση και την 

πτώση της δέσμης. 

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι, τα αποτελέσματα της προσομοίωσης είναι  συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα 

του μονοδιάστατου κώδικα που είναι βασισμένα σε πειράματα. Για αυτό το λόγο η προσομοίωση θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέσο μελέτης προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση κοστοβόρων 

πειραματικών διατάξεων.  
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6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Γενικότερα η παρούσα εργασία πραγματεύεται όλα τα στάδια που απαιτούνται για να αποκτηθεί μία 

πλήρης εικόνα της έρευνας, από το σχεδιασμό και την ανάλυση μέχρι και την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη αρκετά πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν ώστε να 

αποκτήσει κανείς μία πλήρης εποπτεία όλων των μελετώμενων στομίων. Αυτά είναι: 

• Ανεξαρτησία του πλέγματος, μέσω της δημιουργίας πολλών διαφορετικών πλεγμάτων. 

Ωστόσο, το υπολογιστικό κόστος στέκεται εμπόδιο σε αυτό το εγχείρημα. 

• Ανάλυση κάθε περίπτωσης με διάφορες παροχές. Έτσι, θα γίνει ακόμη πιο κατανοητή η 

συμπεριφορά της ροής μέσα στον χώρο μελέτης. 

• Προσομοίωση με διαφορετικές διαστάσεις όγκου ελέγχου. 

• Προσομοίωση με την προσθήκη κατάλληλων συνθηκών τραχύτητας. 

• Προσομοίωση ισόθερμων συνθηκών.  

• Προσομοίωση με διάφορα μοντέλα τύρβης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Στο παράρτημα παρουσιάζεται αναλυτικά ο κώδικας matlab που χρησιμοποιήθηκε για να 

οπτικοποιηθούν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης αναφορικά με το βεληνεκές, τη διαάδοση, την 

άνωση και πτώση της δέσμης. Στον κώδικα εισάγονται αρχεία ταχυτήτων των ευθειών YC και ZC, καθώς 

και της αξονικής γραμμής για την εκάστοτε περίπτωση μελέτης. Σαρώνοντας της προαναφερόμενες 

ευθείες αναζητούνται κάθε φορά τα σημεία που η ταχύτητα είναι περίπου 0.5m/s όπως προτείνει η 

μεθοδολογία του προτύπου. Μέσω αυτών των ημείων κατασκευάζονται και τα αναζητούμενα 

διαγράμματα. 

%Air terminal device T1P 
%Supply air temperature:30οC 
%Space temperature:22oC 

%Yc 
clear all; 
clc; 
%Loading data files of velocities 
a(:,1:2)=load('l1xz_u.txt'); 
a(:,3:4)=load('l1xz_w.txt'); 
a(:,5:6)=load('l2xz_u.txt'); 
a(:,7:8)=load('l2xz_w.txt'); 
a(:,9:10)=load('l3xz_u.txt'); 
a(:,11:12)=load('l3xz_w.txt'); 
a(:,13:14)=load('l4xz_u.txt'); 
a(:,15:16)=load('l4xz_w.txt'); 
a(:,17:18)=load('l5xz_u.txt'); 
a(:,19:20)=load('l5xz_w.txt'); 
a(:,21:22)=load('l6xz_u.txt'); 
a(:,23:24)=load('l6xz_w.txt'); 
a(:,25:26)=load('l7xz_u.txt'); 
a(:,27:28)=load('l7xz_w.txt'); 
a(:,29:30)=load('l8xz_u.txt'); 
a(:,31:32)=load('l8xz_w.txt'); 
b=a; 
b(:,4:4:32)= b(:,4:4:32)*(-1);  
% Searching for the velocity that is equal to 0.5m/s in the centerline of 

the air terminal device in the direction of the airflow 
c(:,1:2)=load('l45deg_u.txt'); 
c(:,3:4)=load('l45deg_w.txt'); 
c=abs(c); 
for o=1:120 
cv(o)=cos(pi/4)*c(o,2)+cos(pi/4)*c(o,4); 
if  cv(o)<0.5 | abs(cv(o)-0.5)<0.2 
    cvel(1)=cv(o); 
   x(1)=c(o,1); 
    break 
end 
end 
% Searching for the points with velocity 0.5m/s 
k=0; 
for i=1:8 
     k=k+1; 
    for j=1:60 
v=b(j,4*i-2)*cos(pi/4)+b(j,(4*i))*cos(pi/4); 
if  v>0.5 | abs(v-0.5)<0.05 
    vel(k,1)=v; 
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    y(k,1)=b(j,1); 
    break 
end 
 for j=61:120 
v=b(j,4*i-2)*cos(pi/4)+b(j,(4*i))*cos(pi/4); 
if v<0.5 | abs(v-0.5)<0.05 
    vel(k,2)=v; 
    y(k,2)=b(j,1); 
    break 
end 
 end 
    end 
end 
yy=y-4.303; 
xx=[0.3:0.3:2.4 x 2.4:-0.3:0.3]; 
yyy(1:8)=yy(1:8,1); 
yyy(10:17)=yy(8:-1:1,2); 
yyy(9)=0;  
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r(1,2)=0; 
w=[0 3.25]; 
spread=max(yyy)-min(yyy); % Calculation of spread 
%Figure 
plot(xx,yyy,'black*',w,r,'red','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Yc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow') 
str = 'Spread=1.0353m'; 
dim=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
annotation('textbox',dim,'String',str,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 3.8 -0.95 0.95]) 

  
%Air terminal device T1P 
%Supply air temperature:30οC 
%Space temperature:22oC 
%Zc 
clc; 
clear all; 
%Loading data files of velocities 
a(:,1:2)=load('l1xzy_u.txt'); 
a(:,3:4)=load('l1xzy_w.txt'); 
a(:,5:6)=load('l2xzy_u.txt'); 
a(:,7:8)=load('l2xzy_w.txt'); 
a(:,9:10)=load('l3xzy_u.txt'); 
a(:,11:12)=load('l3xzy_w.txt'); 
a(:,13:14)=load('l4xzy_u.txt'); 
a(:,15:16)=load('l4xzy_w.txt'); 
a(:,17:18)=load('l5xzy_u.txt'); 
a(:,19:20)=load('l5xzy_w.txt'); 
a(:,21:22)=load('l6xzy_u.txt'); 
a(:,23:24)=load('l6xzy_w.txt'); 
a(:,25:26)=load('l7xzy_u.txt'); 
a(:,27:28)=load('l7xzy_w.txt'); 
a(:,29:30)=load('l8xzy_u.txt'); 
a(:,31:32)=load('l8xzy_w.txt'); 
b=a;b(:,4:4:32)= b(:,4:4:32)*(-1); 
% Searching for the velocity that is equal to 0.5m/s in the centerline of 

the air terminal device in the direction of the airflow 
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c(:,1:2)=load('l45deg_u.txt'); 
c(:,3:4)=load('l45deg_w.txt'); 
c=abs(c); 
zc=[6.614-sin(pi/4)*0.300*(1:8);6.614-sin(pi/4)*0.300*(1:8)]; 
for o=1:120 
cv(o)=cos(pi/4)*c(o,2)+cos(pi/4)*c(o,4); 
if  cv(o)<0.5 | abs(cv(o)-0.5)<0.2 
    cvel(1)=cv(o); 
   x(1)=c(o,1); 
    break 
end 
end 
% Searching for the points with velocity 0.5m/s 
k=0; 
for i=1:8 
     k=k+1; 
     j=1; 
    while a(j,4*i-1)>zc(1,i) 
v=b(j,4*i-2)*cos(pi/4)+b(j,(4*i))*cos(pi/4); 
if  v>0.5 || abs(v-0.5)<0.002 
    vel(k,1)=v; 
    z(k,1)=b(j,4*i-1); 
    break 
end 
    j=j+1; 
end 
j=120; 
 while a(j,4*i-1)<zc(1,i) 

      
v=b(j,4*i-2)*cos(pi/4)+b(j,(4*i))*cos(pi/4); 
if v>0.5 || abs(v-0.5)<0.002 
    vel(k,2)=v; 
   z(k,2)=b(j,4*i-1); 
    break 
end 
j=j-1; 
 end 
    end 

  
zz=(z/cos(pi/4))-(zc'/cos(pi/4)); 
xx=[0.3:0.3:2.4 x 2.4:-0.3:0.3]; 
zzz(1:8)=zz(1:8,1); 
zzz(10:17)=zz(8:-1:1,2); 
zzz(9)=-0.09;  
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r(1,2)=0; 
w=[0 3.25]; 
%Calculating rise and drop 
rise=max(zzz)-0; 
drop=0-min(zzz); 
%Figures 
plot(xx,zzz,'black*',w,r,'red','linewidth',1.3); 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Zc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow') 
str1 = 'Rise=0.3403 m'; 
str2='Drop=0.5612 m'; 
dim1=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
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dim2=[0.2 0.125 0.68 0.68]; 
annotation('textbox',dim1,'String',str1,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
annotation('textbox',dim2,'String',str2,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 3.8 -0.75 0.75]) 

 
%Air terminal device T1P 
%Supply air temperature:12οC 
%Space temperature:22oC 
%Υc 
clear all; 
clc; 
%Loading data files of velocities 
a(:,1:2)=load('cl1xz_u.txt'); 
a(:,3:4)=load('cl1xz_w.txt'); 
a(:,5:6)=load('cl2xz_u.txt'); 
a(:,7:8)=load('cl2xz_w.txt'); 
a(:,9:10)=load('cl3xz_u.txt'); 
a(:,11:12)=load('cl3xz_w.txt'); 
a(:,13:14)=load('cl4xz_u.txt'); 
a(:,15:16)=load('cl4xz_w.txt'); 
a(:,17:18)=load('cl5xz_u.txt'); 
a(:,19:20)=load('cl5xz_w.txt'); 
a(:,21:22)=load('cl6xz_u.txt'); 
a(:,23:24)=load('cl6xz_w.txt'); 
a(:,25:26)=load('cl7xz_u.txt'); 
a(:,27:28)=load('cl7xz_w.txt'); 
a(:,29:30)=load('cl8xz_u.txt'); 
a(:,31:32)=load('cl8xz_w.txt'); 
b=a; 
b(:,4:4:32)= b(:,4:4:32)*(-1) 
% Searching for the velocity that is equal to 0.5m/s in the centerline of 

the air 
c(:,1:2)=load('l45deg_u.txt'); 
c(:,3:4)=load('l45deg_w.txt'); 
c=abs(c); 
for o=1:120 
cv(o)=cos(pi/4)*c(o,2)+cos(pi/4)*c(o,4); 
if  cv(o)<0.5 | abs(cv(o)-0.5)<0.2 
    cvel(1)=cv(o); 
   x(1)=c(o,1); 
    break 
end 
end 
% Searching for the points with velocity 0.5m/s 
k=0; 
for i=1:8 
     k=k+1 
    for j=1:60 
v=b(j,4*i-2)*cos(pi/4)+b(j,(4*i))*cos(pi/4); 
if  v>0.5 | abs(v-0.5)<0.05 
    vel(k,1)=v; 
    y(k,1)=b(j,1); 
    break 
end 
 for j=61:120 
v=b(j,4*i-2)*cos(pi/4)+b(j,(4*i))*cos(pi/4); 
if v<0.5 | abs(v-0.5)<0.05 
    vel(k,2)=v; 
    y(k,2)=b(j,1); 
    break 
end 
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 end 
    end 
end 
yy=y-4.303; 
yy(8,1)=-0.4171; 
yy(8,2)=0.6994; 
xx=[0.3:0.3:2.4 x 2.4:-0.3:0.3]; 
yyy(1:8)=yy(1:8,1); 
yyy(10:17)=yy(8:-1:1,2); 
yyy(9)=0;  
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r(1,2)=0; 
w=[0 3.25]; 
% Calculation of spread 
spread=max(yyy)-min(yyy); 
%Figure 
plot(xx,yyy,'black*',w,r,'blue','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Yc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow') 
str = 'Spread=1.2235m'; 
dim=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
annotation('textbox',dim,'String',str,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 3.8 -0.95 0.95]) 
 

%Air terminal device T1P 
%Supply air temperature:12οC 
%Space temperature:22oC 
%Zc 
clc; 
clear all; 
%Loading data files of velocities 
a(:,1:2)=load('cl1xzy_u.txt'); 
a(:,3:4)=load('cl1xzy_w.txt'); 
a(:,5:6)=load('cl2xzy_u.txt'); 
a(:,7:8)=load('cl2xzy_w.txt'); 
a(:,9:10)=load('cl3xzy_u.txt'); 
a(:,11:12)=load('cl3xzy_w.txt'); 
a(:,13:14)=load('cl4xzy_u.txt'); 
a(:,15:16)=load('cl4xzy_w.txt'); 
a(:,17:18)=load('cl5xzy_u.txt'); 
a(:,19:20)=load('cl5xzy_w.txt'); 
a(:,21:22)=load('cl6xzy_u.txt'); 
a(:,23:24)=load('cl6xzy_w.txt'); 
a(:,25:26)=load('cl7xzy_u.txt'); 
a(:,27:28)=load('cl7xzy_w.txt'); 
a(:,29:30)=load('cl8xzy_u.txt'); 
a(:,31:32)=load('cl8xzy_w.txt'); 
b=a;b(:,4:4:32)= b(:,4:4:32)*(-1) 
% Searching for the velocity that is equal to 0.5m/s in the centerline of 

the air terminal device in the direction of the airflow 
c(:,1:2)=load('l45deg_u.txt'); 
c(:,3:4)=load('l45deg_w.txt'); 
c=abs(c); 
zc=[6.614-sin(pi/4)*0.300*(1:8);6.614-sin(pi/4)*0.300*(1:8)]; 
for o=1:120 
cv(o)=cos(pi/4)*c(o,2)+cos(pi/4)*c(o,4); 
if  cv(o)<0.5 | abs(cv(o)-0.5)<0.2 
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    cvel(1)=cv(o); 
   x(1)=c(o,1); 
    break 
end 
end 
% Searching for the points with velocity 0.5m/s 
k=0; 
for i=1:8 
     k=k+1 
     j=1 
    while a(j,4*i-1)>zc(1,i) 
v=b(j,4*i-2)*cos(pi/4)+b(j,(4*i))*cos(pi/4); 
if  v>0.5 || abs(v-0.5)<0.002 
    vel(k,1)=v; 
    z(k,1)=b(j,4*i-1); 
    break 
end 
    j=j+1; 
end 
j=120 
 while a(j,4*i-1)<zc(1,i) 

      
v=b(j,4*i-2)*cos(pi/4)+b(j,(4*i))*cos(pi/4); 
if v>0.5 || abs(v-0.5)<0.002 
    vel(k,2)=v; 
   z(k,2)=b(j,4*i-1); 
    break 
end 
j=j-1; 
 end 
    end 
zz=(z/cos(pi/4))-(zc'/cos(pi/4)); 
zz=z-zc'; 
xx=[0.3:0.3:2.4 2.6 2.4:-0.30:0.3]; 
zzz(1:8)=zz(1:8,1); 
zzz(10:17)=zz(8:-1:1,2); 
zzz(9)=-0.05;  
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r(1,2)=0; 
w=[0 3.25]; 
%Calculating rise and drop 
rise=max(zzz)-0; 
drop=0-min(zzz); 
%Figure 
plot(xx,zzz,'black*',w,r,'blue','linewidth',1.3); 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Zc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow') 
str1 = 'Rise=0.2501 m'; 
str2='Drop=0.2535 m'; 
dim1=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
dim2=[0.2 0.125 0.68 0.68]; 
annotation('textbox',dim1,'String',str1,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
annotation('textbox',dim2,'String',str2,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 3.8 -0.55 0.55]) 
 

 

%Air terminal device T2P 
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%Supply air temperature:30οC 
%Space temperature:22oC 
%Υc 
clear all; 
clc; 
%Loading data files of velocities 
a(:,1:2)=load('hl1y_u.txt'); 
a(:,3:4)=load('hl2y_u.txt'); 
a(:,5:6)=load('hl3y_u.txt'); 
a(:,7:8)=load('hl4y_u.txt'); 
a(:,9:10)=load('hl5y_u.txt'); 
a(:,11:12)=load('hl6y_u.txt'); 
a(:,13:14)=load('hl7y_u.txt'); 
a(:,15:16)=load('hl8y_u.txt'); 
a(:,17:18)=load('hl9y_u.txt'); 
a(:,19:20)=load('hl10y_u.txt'); 
a(:,21:22)=load('hl11y_u.txt'); 
a(:,23:24)=load('hl12y_u.txt'); 
a(:,25:26)=load('hl13y_u.txt'); 
b=a; 
% Searching for the velocity that is equal to 0.5m/s in the centerline of 

the air terminal device in the direction of the airflow 
c(:,1:2)=load('cenline_u.txt'); 
c=abs(c); 
for o=1:120 
cv(o)= c(o,2) 
if  cv(o)<0.5 | abs(cv(o)-0.5)<0.2 
    cvel(1)=cv(o); 
   x(1)=c(o,1); 
    break 
end 
end 
% Searching for the points with velocity 0.5m/s 
k=0; 
for i=1:13 
     k=k+1 
    for j=1:75 
v=b(j,2*i); 
if  v>0.5 || abs(v-0.5)<0.05 
    vel(k,1)=v; 
    y(k,1)=b(j,1); 
    break 
end 
    end 
 for j=76:150 
v=b(j,2*i); 
if v<0.5 || abs(v-0.5)<0.05 
    vel(k,2)=v; 
    y(k,2)=b(j,1); 
    break 
end 
 end 
end 
xx=[0.3:0.45:5.7 x 5.7:-0.45:0.3]; 
yy=abs(y)-6.7994; 
yyy(1:13)=yy(1:13,1); 
yyy(14)=0; 
yyy(15:27)=yy(13:-1:1,2); 
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r(1,2)=0; 
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w=[0 7.25]; 
% Calculation of spread 
spread=max(yyy)-min(yyy); 
%Figure 
plot(xx,yyy,'black*',w,r,'red','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Yc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow') 
str = 'Spread=0.8268 m'; 
dim=[0.2 0.125 0.77 0.77]; 
annotation('textbox',dim,'String',str,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 8 -0.8 0.8]) 
 

%Air terminal device T2P 
%Supply air temperature:30οC 
%Space temperature:22oC 
%Zc 
clear all; 
clc; 
%Loading data files of velocities 
a(:,1:2)=load('hl1z_u.txt'); 
a(:,3:4)=load('hl2z_u.txt'); 
a(:,5:6)=load('hl3z_u.txt'); 
a(:,7:8)=load('hl4z_u.txt'); 
a(:,9:10)=load('hl5z_u.txt'); 
a(:,11:12)=load('hl6z_u.txt'); 
a(:,13:14)=load('hl7z_u.txt'); 
a(:,15:16)=load('hl8z_u.txt'); 
a(:,17:18)=load('hl9z_u.txt'); 
a(:,19:20)=load('hl10z_u.txt'); 
a(:,21:22)=load('hl11z_u.txt'); 
a(:,23:24)=load('hl12z_u.txt'); 
a(:,25:26)=load('hl13z_u.txt'); 
b=a; 
% Searching for the velocity that is equal to 0.5m/s in the centerline of 

the air terminal device in the direction of the airflow 
c(:,1:2)=load('cenline_u.txt'); 
c=abs(c); 
for o=1:120 
cv(o)= c(o,2) 
if  cv(o)<0.5 | abs(cv(o)-0.5)<0.2 
    cvel(1)=cv(o); 
   x(1)=c(o,1); 
    break 
end 
end 
% Searching for the points with velocity 0.5m/s 
k=0; 
for i=1:13 
     k=k+1 
    for j=1:134 
v=b(j,2*i); 
if  v>0.5 || abs(v-0.5)<0.1 
    vel(k,1)=v; 
    z(k,1)=b(j,1); 
    break 
end 
    end 
 for j=135:150 
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v=b(j,2*i); 
if v<0.5 || abs(v-0.5)<0.1 
    vel(k,2)=v; 
    z(k,2)=b(j,1); 
    break 
end 
 end 
end 
xx=[0.3:0.45:5.25 x 5.25:-0.45:0.3]; 
zz=abs(z)-3.05526; 
zzz(1:12)=zz(1:12,1); 
zzz(13)=-0.1; 
zzz(14:25)=zz(12:-1:1,2); 
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r(1,2)=0; 
w=[0 7.25]; 
%Calculating rise and drop 
rise=max(zzz)-0; 
drop=0-min(zzz); 

%Figures 

plot(xx,zzz,'black*',w,r,'red','linewidth',1.3); 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Zc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of air terminal device in the 

direction of air flow') 
str1 = 'Rise=0.2772 m'; 
str2='Drop=0.4745 m'; 
dim1=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
dim2=[0.2 0.125 0.68 0.68]; 
annotation('textbox',dim1,'String',str1,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
annotation('textbox',dim2,'String',str2,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 8.0 -0.65 0.65]) 
 

%Air terminal device T2P 
%Supply air temperature:12οC 
%Space temperature:22oC 
%Υc 
clc; 
clear all; 
%Loading data files of velocities 
a=load('cly.txt') 
for i=1:13 
    u1=(i-1)*150+1;  u2=(i-1)*150+150;    
    t1=2*i-1;t2=2*i; 
    b(1:150,t1:t2)=a(u1:u2,1:2); 
end 
% Searching for the points with velocity 0.5m/s 
k=0; 
for i=1:13 
     k=k+1 
    for j=1:75 
v=b(j,2*i); 
if  v>0.5 || abs(v-0.5)<0.05 
    vel(k,1)=v; 
    y(k,1)=b(j,1); 
    break 
end 
    end 
 for j=76:150 
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v=b(j,2*i); 
if v<0.5 || abs(v-0.5)<0.05 
    vel(k,2)=v; 
    y(k,2)=b(j,1); 
    break 
end 
 end 
end 
%y(13,1)=7.15; 
%y(13,2)=6.6; 
xx=[0.3:0.45:5.25 6 5.25:-0.45:0.3]; 
yy=abs(y)-6.7994; 
yy(11,1)=0.39 
yy(12,1)=0.35; 
yyy(1:12)=yy(1:12,1); 
yyy(13)=0; 
yyy(14:25)=yy(12:-1:1,2); 
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r(1,2)=0; 
w=[0 7.25]; 
% Calculation of spread 
spread=max(yyy)-min(yyy); 
%Figure 
plot(xx,yyy,'black*',w,r,'blue','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Yc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow') 
str = 'Spread=0.8268m'; 
dim=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
annotation('textbox',dim,'String',str,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 8 -0.8 0.8]) 
%Air terminal device T2P 
%Supply air temperature:12οC 
%Space temperature:22oC 
%Zc 
clc; 
clear all; 
%Loading data files of velocities 
a=load('clz.txt') 
for i=1:13 
    u1=(i-1)*150+1;  u2=(i-1)*150+150;    
    t1=2*i-1;t2=2*i; 
    b(1:150,t1:t2)=a(u1:u2,1:2); 
end 
% Searching for the points with velocity 0.5m/s 
k=0; 
for i=1:13 
     k=k+1 
    for j=1:134 
v=b(j,2*i); 
if  v>0.5 || abs(v-0.5)<0.1 
    vel(k,1)=v; 
    z(k,1)=b(j,1); 
    break 
end 
    end 
 for j=135:150 
v=b(j,2*i); 
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if v<0.5 || abs(v-0.5)<0.1 
    vel(k,2)=v; 
    z(k,2)=b(j,1); 
    break 
end 
 end 
end 
%z(13,1)=7.15; 
%z(13,2)=6.6; 
xx=[0.3:0.45:5.7 7.25 5.7:-0.45:0.3]; 
zz=abs(z)-3.05526; 
zz(13,1)=-0.4745; 
zzz(1:13)=zz(1:13,1); 
zzz(14)=-0.1; 
zzz(15:27)=zz(13:-1:1,2); 
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r(1,2)=0; 
w=[0 7.25]; 
%Calculating rise and drop 
rise=max(zzz)-0; 
drop=0-min(zzz); 
%Figure 
plot(xx,zzz,'black*',w,r,'blue','linewidth',1.3); 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Zc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow') 
str1 = 'Rise=0.2772 m'; 
str2='Drop=0.5308 m'; 
dim1=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
dim2=[0.2 0.125 0.68 0.68]; 
annotation('textbox',dim1,'String',str1,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
annotation('textbox',dim2,'String',str2,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 8 -0.8 0.8]) 

 

 

%% 
%Air terminal device OK1 
%Supply air temperature:30οC 
%Space temperature:22oC 
%Zc 
clc; 
clear all; 
%Loading data files of velocities 
a1=load('ok1_hlzx_v.txt'); 
a2=load('ok1_hlzx_w.txt'); 
for i=1:8 
    u1=(i-1)*150+1;  u2=(i-1)*150+150;    
    t1=2*i-1;t2=2*i; 
    v(1:150,t1:t2)=a1(u1:u2,1:2); 
end 
for i=1:8 
    u1=(i-1)*150+1;  u2=(i-1)*150+150;    
    t1=2*i-1;t2=2*i; 
    w(1:150,t1:t2)=a2(u1:u2,1:2); 
end 
w(:,2:2:16)=w(:,2:2:16)*(-1); 
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% Searching for the velocity that is equal to 0.5m/s in the centerline of 

the air terminal device in the direction of the airflow 
c1=load('ok1_hline_v.txt'); 
c2=load('ok1_hline_w.txt'); 
c2(:,2)=c2(:,2)*(-1); 
for q=1:150 
    cv=c1(q,2)*cos(pi/3)+c2(q,2)*cos(pi/6); 
    if cv<0.5  
        tax=cv; 
        th=c1(q,1); 
        break 
    end 
end 
 % Searching for the points with velocity 0.5m/s    
k=0; 
for i=1:8 
     k=k+1 
    for j=1:112 
u(i,j)=v(j,2*i)*cos(pi/3)+w(j,2*i)*cos(pi/6); 
if  u(i,j)>0.5 || abs(u(i,j)-0.5)<0.15 
    vel(k,1)=u(i,j); 
    z(k,1)=v(j,1); 
    break 
end 
    end 
 for j=113:150 
u(i,j)=v(j,2*i)*cos(pi/3)+w(j,2*i)*cos(pi/6); 
if u(i,j)<0.5 || abs(u(i,j)-0.5)<0.15 
    vel(k,2)=u(i,j); 
    z(k,2)=v(j,1); 
    break 
end 
 end 
end 
th=th-3.969; 
d=th/sin(pi/6); 
xx=[0.3:0.3:2.4 d 2.4:-0.3:0.3]; 
zz=abs(z)-2.6994; 
zzz(1:8)=zz(1:8,1); 
zzz(9)=-0.1; 
zzz(10:17)=yy(8:-1:1,2); 
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r(1,2)=0; 
w=[0 3.25]; 
%Calculating rise and drop 
rise=max(zzz)-0; 
drop=0-min(zzz); 
%Figures 
plot(xx,zzz,'black*',w,r,'red','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Zc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow') 
str1 = 'Rise=0.2417 m'; 
str2='Drop=0.5626 m'; 
dim1=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
dim2=[0.2 0.125 0.68 0.68]; 
annotation('textbox',dim1,'String',str1,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
annotation('textbox',dim2,'String',str2,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
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axis([0 4.5 -0.85 0.85]) 
%% 
%Air terminal device OK1 
%Supply air temperature:30οC 
%Space temperature:22oC 
%Yc 
clc; 
clear all; 
%Loading data files of velocities 
a1=load('ok1_hlzy_v.txt'); 
a2=load('ok1_hlzy_w.txt'); 
% Searching for the velocity that is equal to 0.5m/s in the centerline of 

the air terminal device in the direction of the airflow 
c1=load('ok1_hline_v.txt'); 
c2=load('ok1_hline_w.txt'); 
c2(:,2)=c2(:,2)*(-1); 
for q=1:150 
    cv=c1(q,2)*cos(pi/3)+c2(q,2)*cos(pi/6); 
    if cv<0.5  
        tax=cv; 
        th=c1(q,1); 
        break 
    end 
    end 
for i=1:8 
    u1=(i-1)*150+1;  u2=(i-1)*150+150;    
    t1=2*i-1;t2=2*i; 
    v(1:150,t1:t2)=a1(u1:u2,1:2); 
end 
for i=1:8 
    u1=(i-1)*150+1;  u2=(i-1)*150+150;    
    t1=2*i-1;t2=2*i; 
    w(1:150,t1:t2)=a2(u1:u2,1:2); 
end 
%v(:,2:2:16)=abs(v(:,2:2:16)); 
w(:,2:2:16)=w(:,2:2:16)*(-1); 
yc=cos(pi/3)*0.3*(1:1:8)+3.969;  
% Searching for the points with velocity 0.5m/s 
k=0; 
for i=1:8 
     k=k+1 
     j=1 
    while v(j,2*i-1)<yc(1,i) 
u(i,j)=v(j,2*i)*cos(pi/3)+w(j,2*i)*cos(pi/6); 
if  u(i,j)>0.5 || abs(u(i,j)-0.5)<0.05 
    vel(k,1)=u(i,j); 
    y(k,1)=v(j,2*i-1); 
    break 
end 
    j=j+1; 
end 
j=150 
 while v(j,2*i-1)>yc(1,i) 
u(i,j)=v(j,2*i)*cos(pi/3)+w(j,2*i)*cos(pi/6); 
if u(i,j)>0.5 || abs(u(i,j)-0.5)<0.05 
    vel(k,2)=u(i,j); 
    y(k,2)=v(j,2*i-1); 
    break 
end 
j=j-1; 
 end 
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end 
th=th-3.969; 
d=th/sin(pi/6); 
xx=[0.3:0.3:2.4 d 2.4:-0.3:0.3]; 
yc=[yc; yc]'; 
yy=(abs(y)/cos(pi/6))-yc/cos(pi/6); 
yyy(1:8)=yy(1:8,1); 
yyy(9)=0.0; 
yyy(10:17)=yy(8:-1:1,2); 
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r(1,2)=0; 
w=[0 3.25]; 
% Calculation of spread 
spread=max(yyy)-min(yyy); 
%Figures 
plot(xx,yyy,'black*',w,r,'red','linewidth',1.3); 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Yc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow') 
str = 'Spread=0.8465m'; 
dim=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
annotation('textbox',dim,'String',str,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 4.5 -0.8 0.8]) 
%% 
%Air terminal device OK1 
%Supply air temperature:12οC 
%Space temperature:22oC 
%Yc 
clc; 
clear all; 
%Loading data files of velocities 
a1=load('ok1_clzy_v.txt'); 
a2=load('ok1_clzy_w.txt'); 
% Searching for the velocity that is equal to 0.5m/s in the centerline of 

the air terminal device in the direction of the airflow 
c1=load('ok1_cline_v.txt'); 
c2=load('ok1_cline_w.txt'); 
c2(:,2)=c2(:,2)*(-1); 
for q=1:150 
    cv=c1(q,2)*cos(pi/3)+c2(q,2)*cos(pi/6); 
    if cv<0.5  
        tax=cv; 
        th=c1(q,1); 
        break 
    end 
end     
for i=1:8 
    u1=(i-1)*150+1;  u2=(i-1)*150+150;    
    t1=2*i-1;t2=2*i; 
    v(1:150,t1:t2)=a1(u1:u2,1:2); 
end 
for i=1:8 
    u1=(i-1)*150+1;  u2=(i-1)*150+150;    
    t1=2*i-1;t2=2*i; 
    w(1:150,t1:t2)=a2(u1:u2,1:2); 
end 
w(:,2:2:16)=w(:,2:2:16)*(-1); 
yc=cos(pi/3)*0.3*(1:1:8)+3.969;  
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% Searching for the points with velocity 0.5m/s 
k=0; 
for i=1:8 
     k=k+1 
     j=1 
    while v(j,2*i-1)<yc(1,i) 
u(i,j)=v(j,2*i)*cos(pi/3)+w(j,2*i)*cos(pi/6); 
if  u(i,j)>0.5 || abs(u(i,j)-0.5)<0.05 
    vel(k,1)=u(i,j); 
    y(k,1)=v(j,2*i-1); 
    break 
end 
    j=j+1; 
end 
j=150 
 while v(j,2*i-1)>yc(1,i) 
u(i,j)=v(j,2*i)*cos(pi/3)+w(j,2*i)*cos(pi/6); 
if u(i,j)>0.5 || abs(u(i,j)-0.5)<0.05 
    vel(k,2)=u(i,j); 
    y(k,2)=v(j,2*i-1); 
    break 
end 
j=j-1; 
 end 
end 
th=th-3.969; 
d=th/sin(pi/6); 
xx=[0.3:0.3:2.1 d 2.1:-0.3:0.3]; 
yc=[yc; yc]'; 
yy=(abs(y)/cos(pi/6))-yc/cos(pi/6); 
yyy(1:7)=yy(1:7,1); 
yyy(8)=0.0; 
yyy(9:15)=yy(7:-1:1,2); 
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r(1,2)=0; 
w=[0 3.25]; 
%Calculation of spread 
spread=max(yyy)-min(yyy); 
%Figure 
plot(xx,yyy,'black*',w,r,'blue','linewidth',1.3); 
grid on 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Yc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow') 
str = 'Spread=0.8087m'; 
dim=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
annotation('textbox',dim,'String',str,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 4.5 -0.8 0.8]) 
 

%% 
%Air terminal device OK1 
%Supply air temperature:12οC 
%Space temperature:22oC 
%Zc 
clc; 
clear all; 
%Loading data files of velocities 
a1=load('ok1_clzx_v.txt'); 
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a2=load('ok1_clzx_w.txt'); 
for i=1:8 
    u1=(i-1)*150+1;  u2=(i-1)*150+150;    
    t1=2*i-1;t2=2*i; 
    v(1:150,t1:t2)=a1(u1:u2,1:2); 
end 
for i=1:8 
    u1=(i-1)*150+1;  u2=(i-1)*150+150;    
    t1=2*i-1;t2=2*i; 
    w(1:150,t1:t2)=a2(u1:u2,1:2); 
end 
w(:,2:2:16)=(-1)*(w(:,2:2:16)); 
% Searching for the velocity that is equal to 0.5m/s in the centerline of 

the air terminal device in the direction of the airflow 
c1=load('ok1_cline_v.txt'); 
c2=load('ok1_cline_w.txt'); 
c2(:,2)=c2(:,2)*(-1); 
for q=1:150 
    cv=c1(q,2)*cos(pi/3)+c2(q,2)*cos(pi/6); 
    if cv<0.5  
        tax=cv; 
        th=c1(q,1); 
        break 
    end 
end 
% Searching for the points with velocity 0.5m/s 
k=0; 
for i=1:8 
     k=k+1 
    for j=1:112 
u(i,j)=v(j,2*i)*cos(pi/3)+w(j,2*i)*cos(pi/6); 
if  u(i,j)>0.5 || abs(u(i,j)-0.5)<0.15 
    vel(k,1)=u(i,j); 
    z(k,1)=v(j,1); 
    break 
end 
    end 
 for j=113:150 
u(i,j)=v(j,2*i)*cos(pi/3)+w(j,2*i)*cos(pi/6); 
if u(i,j)<0.5 || abs(u(i,j)-0.5)<0.15 
    vel(k,2)=u(i,j); 
    z(k,2)=v(j,1); 
    break 
end 
 end 
end 
th=th-3.969; 
d=th/sin(pi/6); 
xx=[0.3:0.3:2.4 d 2.4:-0.3:0.3]; 
zz=abs(z)-2.6994; 
zzz(1:8)=zz(1:8,1); 
zzz(9)=-0.11; 
zzz(10:17)=zz(8:-1:1,2); 
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r(1,2)=0; 
w=[0 3.25]; 
%Calculating rise and drop 
rise=max(zzz)-0; 
drop=0-min(zzz); 
%Figure 
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plot(xx,zzz,'black*',w,r,'blue','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Zc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow') 
str1 = 'Rise=0.2417 m'; 
str2='Drop=0.5626 m'; 
dim1=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
dim2=[0.2 0.125 0.68 0.68]; 
annotation('textbox',dim1,'String',str1,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
annotation('textbox',dim2,'String',str2,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 4.5 -0.85 0.85]) 
 

%% 
%Air terminal device O4 
%Supply air temperature:30οC 
%Space temperature:22oC 
%Yc 
clc; 
clear all; 
%Loading data files of velocities 
a1=load('hly_u.txt'); 
a2=load('hlyo_u.txt'); 
for j=1:8 
    b1(1:150,2*j-1:2*j)=a1(150*(j-1)+1:150*j,1:2); 
end 
b1(:,2:2:16)=b1(:,2:2:16)*(-1); 
for j=1:9 
    b2(1:150,2*j-1:2*j)=a2(150*(j-1)+1:150*j,1:2); 
end 
% Searching for the points with velocity 0.5m/s in one side 
for i=1:8 
    for p=1:75 
        v=b1(p,2*i); 
        if v>0.5 
            vel(i,1)=v; 
            y(i,1)=b1(p,1); 
            break 
        end 
    end 
    for p=76:150 
        v=b1(p,2*i); 
        if v<0.5 
            vel(i,2)=v; 
            y(i,2)=b1(p,1); 
            break 
        end 
    end 
end 

  
% Searching for the points with velocity 0.5m/s in the other side 
for i=1:9 
    for p=1:75 
        vo=b2(p,2*i); 
        if vo>0.5 
            vel2(i,1)=vo; 
            yo(i,1)=b2(p,1); 
            break 
        end 
    end 
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    for p=76:150 
        vo=b2(p,2*i); 
        if vo<0.5 
            vel2(i,2)=vo; 
            yo(i,2)=b2(p,1); 
            break 
        end 
    end 
end 
yy=y-3.90012; 
yyy=[yy(1:7,1);yy(8:-1:1,2)]; 
xx=[0.3:0.3:2.1 2.4:-0.3:0.3]; 
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r1(1,2)=0; 
w1=[0 2.4]; 
%Calculation of spread 
spread1=max(yyy)-min(yyy); 
%Figure 
%one side 
figure (1) 
plot(xx,yyy,'black*',w1,r1,'red','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Yc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow') 
str1 = 'Spread=0.4886m'; 
dim=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
annotation('textbox',dim,'String',str1,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 2.8 -0.8 0.8]) 
%Figure 
%other side 
yyo=yo-3.90012; 
yyyo=[yyo(1:9,1); 0.02 ;yyo(9:-1:1,2)]; 
xxo=[0.3:0.15:1.5 1.62 1.5:-0.15:0.3]; 
%Calculation of spread 
spread2=max(yyyo)-min(yyyo); 
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r2(1,2)=0; 
w2=[0 1.62]; 
figure (2) 
plot(xxo,yyyo,'black*',w2,r2,'red','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Yc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow') 
str2 = 'Spread=0.5262m'; 
dim=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
annotation('textbox',dim,'String',str2,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 1.8 -0.6 0.6]) 
%% 
%Air terminal device O4 
%Supply air temperature:30οC 
%Space temperature:22oC 
%Zc 
clc; 
clear all; 
%Loading data files of velocities 
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a1=load('hlz_u.txt'); 
a2=load('hlzo_u.txt'); 
for j=1:8 
    b1(1:150,2*j-1:2*j)=a1(150*(j-1)+1:150*j,1:2); 
end 
b1(:,2:2:16)=b1(:,2:2:16)*(-1); 
for j=1:9 
    b2(1:150,2*j-1:2*j)=a2(150*(j-1)+1:150*j,1:2); 
end 
% Searching for the points with velocity 0.5m/s in one side 
for i=1:8 
    for p=1:137 
        v=b1(p,2*i); 
        if v>0.5 
            vel(i,1)=v; 
            z(i,1)=b1(p,1); 
            break 
        end 
    end 
    for p=138:150 
        v=b1(p,2*i); 
        if v<0.5 
            vel(i,2)=v; 
            z(i,2)=b1(p,1); 
            break 
        end 
    end 
end 

  
% Searching for the points with velocity 0.5m/s in the other side 
for i=1:9 
    for p=1:137 
        vo=b2(p,2*i); 
        if vo>0.5 
            vel2(i,1)=vo; 
            zo(i,1)=b2(p,1); 
            break 
        end 
    end 
    for p=138:150 
        vo=b2(p,2*i); 
        if vo<0.5 
            vel2(i,2)=vo; 
            zo(i,2)=b2(p,1); 
            break 
        end 
    end 
end 
zz=z-7.85493; 
zzz=[zz(1:8,1);zz(8:-1:1,2)]; 
xx=[0.3:0.3:2.4 2.4:-0.3:0.3]; 
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r1(1,2)=0; 
w1=[0 2.4]; 
%Calculating of rise and drop for one side 
rise1=max(zzz)-0; 
drop1=0-min(zzz); 
%Figure 
%one side 
figure (1) 
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plot(xx,zzz,'black*',w1,r1,'red','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Zc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow') 
str1 = 'Rise=0.0500 m'; 
str2='Drop=0.2261 m'; 
dim1=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
dim4=[0.2 0.125 0.68 0.68]; 
annotation('textbox',dim1,'String',str1,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
annotation('textbox',dim4,'String',str2,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 3.0 -0.65 0.65]) 

  
 %other side 
 zzo=zo-7.85493; 
 zzzo=[zzo(1:9,1);zzo(9:-1:1,2)]; 
 zzzo(9,1)=-0.1130; 
 xxo=[0.3:0.15:1.5 1.5:-0.15:0.3]; 
 % Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
 r2(1,2)=0; 
w2=[0 2.4]; 
%Calculating rise and drop 
rise2=max(zzzo)-0; 
drop2=0-min(zzzo); 
%Figure 
%one side 
figure (2) 
plot(xxo,zzzo,'black*',w2,r2,'red','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Zc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow') 
str3 = 'Rise=0.0500 m'; 
str4='Drop=0.1611 m'; 
dim3=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
dim4=[0.2 0.125 0.68 0.68]; 
annotation('textbox',dim3,'String',str3,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
annotation('textbox',dim4,'String',str4,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 1.8 -0.65 0.65]) 
%% 
%Air terminal device O4 
%Supply air temperature:30οC 
%Space temperature:22oC 
%Xc 
clc; 
clear all; 
%Loading data files of velocities 
a1=load('hlx_v.txt'); 
a2=load('hlxo_v.txt'); 
for j=1:7 
    b1(1:150,2*j-1:2*j)=a1(150*(j-1)+1:150*j,1:2); 
     b2(1:150,2*j-1:2*j)=a2(150*(j-1)+1:150*j,1:2); 
end 
b2(:,2:2:14)=b2(:,2:2:14)*(-1); 
% Searching for the points with velocity 0.5m/s in one side 
for i=1:7 
    for p=1:85 
        v1=b1(p,2*i); 
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        if v1>0.5 
            vel1(i,1)=v1; 
            x1(i,1)=b1(p,1); 
            break 
        end 
    end 
    for p=86:150 
        v1=b1(p,2*i); 
        if v1<0.5 
            vel1(i,2)=v1; 
            x1(i,2)=b1(p,1); 
            break 
        end 
    end 
end 
% Searching for the points with velocity 0.5m/s in the other side 
for i=1:7 
    for p=1:85 
        v2=b2(p,2*i); 
        if v2>0.5 
            vel2(i,1)=v2; 
            x2(i,1)=b2(p,1); 
            break 
        end 
    end 
    for p=86:150 
        v2=b2(p,2*i); 
        if v2<0.5 
            vel2(i,2)=v2; 
            x2(i,2)=b2(p,1); 
            break 
        end 
    end 
end 
%one side 
yy=x1-3.55389; 
 yyy=[yy(1:7,1);yy(7:-1:1,2)]; 
 xx=[0.3:0.3:2.1 2.1:-0.3:0.3]; 
%Creating of the center line of the air terminal device in the direction of 

airflow 
r1(1,2)=0; 
w1=[0 2.1]; 
%Calculating of spread 
ysp1=[yyy(1:6) ; yyy(8:14)]; 
spread1=max(ysp1)-min(ysp1); 
%Figure 
%one side 
figure (1) 
plot(xx,yyy,'black*',w1,r1,'red','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Yc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow') 
str1 = 'Spread=0.5123m'; 
dim=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
annotation('textbox',dim,'String',str1,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 2.8 -0.8 0.8]) 
%other side 
yyo=x2-3.55389; 
yyyo=[yyo(1:7,1);yyo(7:-1:1,2)]; 
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xxo=[0.3:0.3:2.1 2.1:-0.3:0.3]; 
ysp2=[yyyo(1:6) ; yyyo(8:14)]; 
%Calculating of spread 
spread2=max(ysp2)-min(ysp2); 
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
 r2(1,2)=0; 
w2=[0 2.1]; 
%Figure 
 figure (2) 
 plot(xxo,yyyo,'black*',w2,r2,'red','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Yc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow') 
str2 = 'Spread=0.5123m'; 
dim=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
annotation('textbox',dim,'String',str2,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 2.8 -0.6 0.6]) 
%% 
%Air terminal device O4 
%Supply air temperature:30οC 
%Space temperature:22oC 
%Zxc 
clc; 
clear all; 
%Loading data files of velocities 
a1=load('hlzx_v.txt'); 
a2=load('hlzxo_v.txt'); 
for j=1:7 
    b1(1:150,2*j-1:2*j)=a1(150*(j-1)+1:150*j,1:2); 
    b2(1:150,2*j-1:2*j)=a2(150*(j-1)+1:150*j,1:2); 
end 
b2(:,2:2:14)=b2(:,2:2:14)*(-1); 
% Searching for the points with velocity 0.5m/s in one side 
for i=1:7 
    for p=1:137 
        v1=b1(p,2*i); 
        if v1>0.5 
            vel1(i,1)=v1; 
            z1(i,1)=b1(p,1); 
            break 
        end 
    end 
    for p=138:150 
        v1=b1(p,2*i); 
        if v1<0.5 
            vel1(i,2)=v1; 
            z1(i,2)=b1(p,1); 
            break 
        end 
    end 
end 

  
% Searching for the points with velocity 0.5m/s in the other side 
for i=1:7 
    for p=1:137 
        v2=b2(p,2*i); 
        if v2>0.5 
            vel2(i,1)=v2; 
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            z2(i,1)=b2(p,1); 
            break 
        end 
    end 
    for p=138:150 
        v2=b2(p,2*i); 
        if v2<0.5 
            vel2(i,2)=v2; 
            z2(i,2)=b2(p,1); 
            break 
        end 
    end 
end 
%one side 
 zz1=z1-7.85493; 
 zz1(7,1)=-0.1087; 
 zzz1=[zz1(1:7,1);zz1(7:-1:1,2)]; 
 xx=[0.3:0.3:2.1 2.1:-0.3:0.3]; 
 % Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
 r1(1,2)=0; 
w1=[0 2.1]; 
%Calculating of rise and drop  
rise1=max(zzz1)-0; 
drop1=0-min(zzz1); 
%Figure 
%one side 
 figure (1) 
plot(xx,zzz1,'black*',w1,r1,'red','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Zc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow') 
str1 = 'Rise=0.0500 m'; 
str2='Drop=0.1490 m'; 
dim1=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
dim4=[0.2 0.125 0.68 0.68]; 
annotation('textbox',dim1,'String',str1,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
annotation('textbox',dim4,'String',str2,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 2.5 -0.65 0.65]) 

  
%other side 
zzo=z2-7.85493; 
zzzo=[zzo(1:7,1);zzo(7:-1:1,2)]; 
xxo=[0.3:0.3:2.1 2.1:-0.3:0.3]; 
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r2(1,2)=0; 
w2=[0 2.1]; 
%Calculating rise and drop 
z4=[zzzo(1:6);zzzo(8:14)]; 
rise2=max(z4)-0; 
drop2=0-min(z4); 
%Figure 
figure (2) 
plot(xxo,zzzo,'black*',w2,r2,'red','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Zc axis in m','FontSize',15); 
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legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow') 
str3 = 'Rise=0.0500 m'; 
str4='Drop=0.1855 m'; 
dim3=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
dim4=[0.2 0.125 0.68 0.68]; 
annotation('textbox',dim3,'String',str3,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
annotation('textbox',dim4,'String',str4,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 2.5 -0.65 0.65]) 
%% 
%Air terminal device O4 
%Supply air temperature:12οC 
%Space temperature:22oC 
%Yc 
clc; 
clear all; 
%Loading data files of velocities 
a1=load('cly_u.txt'); 
a2=load('clyo_u.txt'); 
for j=1:9 
    b1(1:150,2*j-1:2*j)=a1(150*(j-1)+1:150*j,1:2); 
end 
b1(:,2:2:16)=b1(:,2:2:16)*(-1); 

  
for j=1:9 
    b2(1:150,2*j-1:2*j)=a2(150*(j-1)+1:150*j,1:2); 
end 
% Searching for the points with velocity 0.5m/s in one side 
for i=1:9 
    for p=1:75 
        v=b1(p,2*i); 
        if v>0.5 
            vel(i,1)=v; 
            y(i,1)=b1(p,1); 
            break 
        end 
    end 
    for p=76:150 
        v=b1(p,2*i); 
        if v<0.5 
            vel(i,2)=v; 
            y(i,2)=b1(p,1); 
            break 
        end 
    end 
end 

  
% Searching for the points with velocity 0.5m/s in the other side 
for i=1:9 
    for p=1:75 
        vo=b2(p,2*i); 
        if vo>0.5 
            vel2(i,1)=vo; 
            yo(i,1)=b2(p,1); 
            break 
        end 
    end 
    for p=76:150 
        vo=b2(p,2*i); 
        if vo<0.5 
            vel2(i,2)=vo; 
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            yo(i,2)=b2(p,1); 
            break 
        end 
    end 
end 
%one side 
 yy=y-3.90012; 
 yyy=[yy(1:8,1);yy(8:-1:1,2)]; 
 xx=[0.3:0.3:2.4 2.4:-0.3:0.3]; 
 y3=[yyy(1:7);yyy(9:16)]; 
 %Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r1(1,2)=0; 
w1=[0 2.4]; 
%Calculation of spread 
spread1=max(y3)-min(y3); 
%Figure 
figure (1) 
plot(xx,yyy,'black*',w1,r1,'blue','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Yc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s','Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow','FontSize',15) 
str1 = 'Spread=0.4886m'; 
dim=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
annotation('textbox',dim,'String',str1,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 2.8 -0.8 0.8]) 
%other side 
yyo=yo-3.90012; 
yyyo=[yyo(1:8,1) ; yyo(8:-1:1,2)]; 
xxo=[0.3:0.2:1.7  1.7:-0.2:0.3]; 
%Calculation of spread 
y4=[yyyo(1:7); yyyo(9:16)]; 
spread2=max(y4)-min(y4); 
%Creating of the center line of the air terminal device in the direction of 

airflow 
r2(1,2)=0; 
w2=[0 1.7]; 
%Figure 
figure (2) 
plot(xxo,yyyo,'black*',w2,r2,'blue','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Yc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow','FontSize',15) 
str2 = 'Spread=0.4886m'; 
dim=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
annotation('textbox',dim,'String',str2,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 1.9 -0.6 0.6]) 
%% 
%Air terminal device O4 
%Supply air temperature:12οC 
%Space temperature:22oC 
%YZc 
clc; 
clear all; 
%Loading data files of velocities 
a1=load('clzy_u.txt'); 
a2=load('clzyo_u.txt'); 
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for j=1:9 
    b1(1:150,2*j-1:2*j)=a1(150*(j-1)+1:150*j,1:2); 
end 
b1(:,2:2:16)=b1(:,2:2:16)*(-1); 
for j=1:9 
    b2(1:150,2*j-1:2*j)=a2(150*(j-1)+1:150*j,1:2); 
end 
% Searching for the points with velocity 0.5m/s in one side 
for i=1:9 
    for p=1:137 
        v=b1(p,2*i); 
        if v>0.5 
            vel(i,1)=v; 
            z(i,1)=b1(p,1); 
            break 
        end 
    end 
    for p=138:150 
        v=b1(p,2*i); 
        if v<0.5 
            vel(i,2)=v; 
            z(i,2)=b1(p,1); 
            break 
        end 
    end 
end 

  
% Searching for the points with velocity 0.5m/s in the other side 
for i=1:9 
    for p=1:137 
        vo=b2(p,2*i); 
        if vo>0.5 
            vel2(i,1)=vo; 
            zo(i,1)=b2(p,1); 
            break 
        end 
    end 
    for p=138:150 
        vo=b2(p,2*i); 
        if vo<0.5 
            vel2(i,2)=vo; 
            zo(i,2)=b2(p,1); 
            break 
        end 
    end 
end 
%one side 
 zz=z-7.85493; 
 zz(8,1)=-0.15; 
 zzz=[zz(1:8,1);zz(8:-1:1,2)]; 
 xx=[0.3:0.3:2.4 2.4:-0.3:0.3]; 
 % Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
 r1(1,2)=0; 
w1=[0 2.4]; 
%Calculating of rise and drop 
rise1=max(zzz)-0; 
drop1=0-min(zzz); 
%Figure 
 figure (1) 
plot(xx,zzz,'black*',w1,r1,'blue','linewidth',1.3) 
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grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Zc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow','FontSize',15) 
str1 = 'Rise=0.0500 m'; 
str2='Drop=0.2017 m'; 
dim1=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
dim4=[0.2 0.125 0.68 0.68]; 
annotation('textbox',dim1,'String',str1,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
annotation('textbox',dim4,'String',str2,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 3.0 -0.65 0.65]) 

  
%other side 
zzo=zo-7.85493; 
zzo(8,1)=-0.13; 
zzzo=[zzo(1:8,1);zzo(8:-1:1,2)]; 
xxo=[0.3:0.2:1.7 1.7:-0.2:0.3]; 
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r2(1,2)=0; 
w2=[0 1.7]; 
%Calculating rise and drop 
rise2=max(zzzo)-0; 
drop2=0-min(zzzo); 
%Figure 
figure (2) 
plot(xxo,zzzo,'black*',w2,r2,'blue','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Zc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow','FontSize',15) 
str3 = 'Rise=0.0500 m'; 
str4='Drop=0.2058 m'; 
dim3=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
dim4=[0.2 0.125 0.68 0.68]; 
annotation('textbox',dim3,'String',str3,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
annotation('textbox',dim4,'String',str4,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 1.8 -0.65 0.65]) 
%% 
%Air terminal device O4 
%Supply air temperature:12οC 
%Space temperature:22oC 
%Xc 
clc; 
clear all; 
%Loading data files of velocities 
a1=load('clx_v.txt'); 
a2=load('clxo_v.txt'); 
for j=1:9 
    b1(1:150,2*j-1:2*j)=a1(150*(j-1)+1:150*j,1:2); 
     b2(1:150,2*j-1:2*j)=a2(150*(j-1)+1:150*j,1:2); 
end 
b2(:,2:2:14)=b2(:,2:2:14)*(-1); 
% Searching for the points with velocity 0.5m/s in one side 
for i=1:9 
    for p=1:85 
        v1=b1(p,2*i); 
        if v1>0.5 
            vel1(i,1)=v1; 
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            x1(i,1)=b1(p,1); 
            break 
        end 
    end 
    for p=86:150 
        v1=b1(p,2*i); 
        if v1<0.5 
            vel1(i,2)=v1; 
            x1(i,2)=b1(p,1); 
            break 
        end 
    end 
end 
% Searching for the points with velocity 0.5m/s in the other side 
for i=1:9 
    for p=1:85 
        v2=b2(p,2*i); 
        if v2>0.5 
            vel2(i,1)=v2; 
            x2(i,1)=b2(p,1); 
            break 
        end 
    end 
    for p=86:150 
        v2=b2(p,2*i); 
        if v2<0.5 
            vel2(i,2)=v2; 
            x2(i,2)=b2(p,1); 
            break 
        end 
    end 
end 
%one side 
yy=x1-3.55389; 
yyy=[yy(1:7,1);yy(7:-1:1,2)]; 
xx=[0.3:0.3:2.1 2.1:-0.3:0.3]; 
%Creating of the center line of the air terminal device in the direction of 

airflow 
r1(1,2)=0; 
w1=[0 2.1]; 
%Calculation of spread 
ysp1=[yyy(1:6) ; yyy(8:14)]; 
spread1=max(ysp1)-min(ysp1); 
%Figure 
figure (1) 
plot(xx,yyy,'black*',w1,r1,'blue','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Xc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow','FontSize',15) 
str1 = 'Spread=0.5425m'; 
dim=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
annotation('textbox',dim,'String',str1,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 2.3 -0.8 0.8]) 
%other side 
yyo=x2-3.55389; 
yyyo=[yyo(1:7,1);yyo(7:-1:1,2)]; 
xxo=[0.3:0.3:2.1 2.1:-0.3:0.3]; 
ysp2=[yyyo(1:6) ; yyyo(8:14)]; 
spread2=max(ysp2)-min(ysp2); 
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%Creating of the center line of the air terminal device in the direction of 

airflow 
r2(1,2)=0; 
w2=[0 2.1]; 
%Figure 
figure (2) 
plot(xxo,yyyo,'black*',w2,r2,'blue','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Xc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow','FontSize',15) 
str2 = 'Spread=0.5123m'; 
dim=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
annotation('textbox',dim,'String',str2,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 2.3 -0.6 0.6]) 
%% 
%Air terminal device O4 
%Supply air temperature:12οC 
%Space temperature:22oC 
%XZc 
clc; 
clear all; 
%Loading data files of velocities 
a1=load('clzx_v.txt'); 
a2=load('clzxo_v.txt'); 
for j=1:9 
    b1(1:150,2*j-1:2*j)=a1(150*(j-1)+1:150*j,1:2); 
    b2(1:150,2*j-1:2*j)=a2(150*(j-1)+1:150*j,1:2); 
end 
b2(:,2:2:14)=b2(:,2:2:14)*(-1); 
% Searching for the points with velocity 0.5m/s in one side 
for i=1:9 
    for p=1:137 
        v1=b1(p,2*i); 
        if v1>0.5 
            vel1(i,1)=v1; 
            z1(i,1)=b1(p,1); 
            break 
        end 
    end 
    for p=138:150 
        v1=b1(p,2*i); 
        if v1<0.5 
            vel1(i,2)=v1; 
            z1(i,2)=b1(p,1); 
            break 
        end 
    end 
end 

  
% Searching for the points with velocity 0.5m/s in the other side 
for i=1:9 
    for p=1:137 
        v2=b2(p,2*i); 
        if v2>0.5 
            vel2(i,1)=v2; 
            z2(i,1)=b2(p,1); 
            break 
        end 
    end 



Παράρτημα Α  133 

    for p=138:150 
        v2=b2(p,2*i); 
        if v2<0.5 
            vel2(i,2)=v2; 
            z2(i,2)=b2(p,1); 
            break 
        end 
    end 
end 
 zz1=z1-7.85493; 
 zz1(7,1)=-0.1087; 
 zzz1=[zz1(1:7,1);zz1(7:-1:1,2)]; 
 xx=[0.3:0.3:2.1 2.1:-0.3:0.3]; 
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r1(1,2)=0; 
w1=[0 2.1]; 
%Calculating rise and drop 
rise1=max(zzz1)-0; 
drop1=0-min(zzz1); 
%Figure 
figure (1) 
plot(xx,zzz1,'black*',w1,r1,'blue','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Zc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow','FontSize',15) 
str1 = 'Rise=0.0500 m'; 
str2='Drop=0.1490 m'; 
dim1=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
dim4=[0.2 0.125 0.68 0.68]; 
annotation('textbox',dim1,'String',str1,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
annotation('textbox',dim4,'String',str2,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 2.5 -0.65 0.65]) 

  
%other side 
zzo=z2-7.85493; 
zzzo=[zzo(1:7,1);zzo(7:-1:1,2)]; 
xxo=[0.3:0.3:2.1 2.1:-0.3:0.3]; 
% Creating of the center line of the air terminal device in the direction 

of airflow 
r2(1,2)=0; 
w2=[0 2.1]; 
%Calculating rise and drop 
z4=[zzzo(1:6);zzzo(8:14)]; 
rise2=max(z4)-0; 
drop2=0-min(z4); 
%Figure 
figure (2) 
plot(xxo,zzzo,'black*',w2,r2,'blue','linewidth',1.3) 
grid on 
xlabel('Distance from air terminal device in m','FontSize',15); 
ylabel('Distance in plane of Zc axis in m','FontSize',15); 
legend('Isovel of 0.5 m/s', 'Centerline of the air terminal device in the 

direction of air flow','FontSize',15) 
str3 = 'Rise=0.0500 m'; 
str4='Drop=0.1774 m'; 
dim3=[0.2 0.125 0.75 0.75]; 
dim4=[0.2 0.125 0.68 0.68]; 
annotation('textbox',dim3,'String',str3,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
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annotation('textbox',dim4,'String',str4,'FontSize',15,'FitBoxToText','on'); 
axis([0 2.5 -0.65 0.65]) 

 


