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1. Οι εικόνες παριστάνουν εξάρτημα κλιματισμού χώρων (πάνελς ακτινοβολίας - radiant panels). Το 

πάνελ είναι κατασκευασμένο από λεπτό έλασμα αλουμινίου, πάνω στο οποίο είναι συγκολλημένο το 

δίκτυο χαλκοσωλήνων, και αναρτάται στην οροφή του χώρου.  Η πίσω επιφάνεια θεωρείται τέλεια 

μονωμένη, ενώ η μπροστινή είναι εκτεθειμένη στον χώρο θερμοκρασίας Ta και συνδυασμένου 

συντελεστή μεταφοράς θερμότητας (συναγωγή+ακτινοβολία) ha. Στους αγωγούς κυκλοφορεί ψυχρό 

νερό, το οποίο απορροφά θερμότητα από τον χώρο μέσω της επιφάνειας του ελάσματος αλουμινίου 

που λειτουργεί ως πτερύγιο. 

 (α) Αν U είναι ο ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας μεταξύ του ψυχρού νερού και του αέρα 

με βάση την επιφάνεια του ελάσματος, δείξτε ότι μεταβολή της θερμοκρασίας του νερού μεταξύ 

εισόδου και εξόδου δίνεται από τη σχέση 

𝑇𝑓𝑜 − 𝑇𝑎

𝑇𝑓𝑖 − 𝑇𝑎
= 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑈𝐿𝑡𝑊𝑡

𝑚𝑓𝑐𝑝,𝑓
) 

 (β) Αν οι θερμικές αντιστάσεις του νερού και του τοιχώματος των χαλκοσωλήνων είναι αμελητέες, 

υπολογίστε τον παραπάνω ολικό συντελεστή U συναρτήσει των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και 

των ιδιοτήτων των υλικών του πάνελ.  
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2. Οι δύο χώροι του σχήματος περιέχουν ρευστά που αναδεύονται έντονα, είναι μονωμένοι εξωτερικά 

και επικοινωνούν θερμικά μέσω του διαφράγματος.  

(α) Αν οι αρχικές θερμοκρασίες των ρευστών είναι Τ10, Τ20 αντίστοιχα, βρήτε τη χρονική μεταβολή 

της θερμοκρασίας των χώρων υποθέτοντας ψευδομόνιμη κατάσταση. 

(β) Συγκρίνοντας τους κατάλληλους χαρακτηριστικούς χρόνους, διατυπώστε μία συνθήκη για την 

ισχύ της παραδοχής ψευδομόνιμης κατάστασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Προθερμαντήρας νερού λεβήτων λειτουργεί σε αντιρροή, με θερμοκρασίες εισόδου των 

καυσαερίων και του νερού 520oC και 120oC, και με συντελεστές συναγωγής 60 και 4000 W/m2K 

αντίστοιχα. Λόγω ύπαρξης μικρών ποσοτήτων SO2, το σημείο δρόσου των καυσαερίων είναι 130οC. 

(α) Αν η θερμοκρασία εξόδου των καυσαερίων είναι 175oC, υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης του 

εναλλάκτη;   

 (β) Ελέγξτε αν η κατάσταση βελτιώνεται με αύξηση της θερμοκρασίας εξόδου των καυσαερίων ή 

με αύξηση της θερμοκρασίας εισόδου του νερού. 

 

 

4. Υδραυλωτός λέβητας ανάκτησης θερμότητας (HRSB) σχεδιάστηκε να παράγει 4600 kg/h 

κορεσμένου ατμού πίεσης 20 atm με παροχή καυσαερίων mg=34000 kg/h και θερμοκρασίες 

Tgi=540οC, Tgo=260οC. Κατά τη λειτουργία του με μειωμένο φορτίο (mg=22800 kg/h, Tgi=510οC) 

μετράται θερμοκρασία εξόδου των καυσαερίων Tgο=271οC. Μπορείτε να γνωμοδοτήσετε για το 

ενδεχόμενο επιδείνωσης της λειτουργίας του ατμολέβητα λόγω σχηματισμού επικαθήσεων; 

 

 

5. Μικρή σφαίρα από αλουμίνιο (d=2 cm) εκτοξεύεται προς το έδαφος από ύψος 1000 m, με 

θερμοκρασία 100oC και την τελική ταχύτητα ελεύθερης πτώσης. 

(α) Αγνοώντας φαινόμενα θέρμανσης λόγω τριβών, εκτιμήστε τη θερμοκρασία της σφαίρας όταν θα 

φθάσει στο έδαφος. 

(β) Η σημασία της θέρμανσης λόγω τριβών του αέρα γύρω από τη σφαίρα εκφράζεται από την 

παράμετρο 𝜆 = 𝜇 (𝜕𝑢 𝜕𝑦⁄ )2 𝑘(𝜕2𝑇 𝜕𝑦2⁄ )⁄ . Εξηγήστε τη σημασία της παραμέτρου λ και 

χρησιμοποιείστε αποτελέσματα από τη θεωρία στρωτού οριακού στρώματος για να εκτιμήσετε την 

τιμή της. 
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