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1. Δύο κατακόρυφες πλάκες ύψους 0,75 m και πλάτους 1 m τοποθετούνται σε απόσταση 0,1 m 

μεταξύ τους σε δωμάτιο θερμοκρασίας 20C. Αν οι πλάκες διατηρούνται σε σταθερές θερμοκρασίες 

30C και 10C αντίστοιχα, 

(α) εξετάστε κατά πόσον η ροή φυσικής συναγωγής μεταξύ των δύο πλακών περιγράφεται από 

οριακά στρώματα (αναπτυσσόμενη) ή είναι πλήρως ανεπτυγμένη (ροή σε κοιλότητα). 

(β) εκτιμήστε τις συνολικές θερμικές απώλειες της θερμής πλάκας προς το περιβάλλον. 

 

 

2. Κατά τη συμπύκνωση υμένα σε κατακόρυφο τοίχωμα, ο μέσος συντελεστής μεταφοράς 

θερμότητας υπολογίστηκε ως 
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(α) Δείξτε ότι, για 𝜌𝑙 ≫ 𝜌𝑔, η εξίσωση αυτή μπορεί να μετασχηματιστεί στη μορφή 
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= 1,47𝑅𝑒𝛿
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όπου 𝑅𝑒𝛿 = 4𝛤(𝐿)/𝜇𝑙 και Γ(L) η παροχή συμπυκνώματος ανά μονάδα εύρους στη βάση της πλάκας. 

(β) Μπορείτε να δώσετε μία φυσική ερμηνεία στο χαρακτηριστικό μήκος (𝜈𝑙
2 𝑔⁄ )1 3⁄ ; 

 

 

3. Κατά το στάσιμο βρασμό νερού, εξετάστε πώς μεταβάλλεται η κρίσιμη θερμορροή με την πίεση 

λειτουργίας. Συστήνεται η χρήση πινάκων ατμού του National Institute of Standards and Tcchnology 

(http://webbook.nist.gov/ NIST Chemistry WebBook) επειδή δίνουν ταυτόχρονα και την επιφανειακή 

τάση του συστήματος νερό-ατμός. 

 

 

4. Κατακόρυφος αυλός του χώρου ακτινοβολίας ατμοπαραγωγού, μήκους L=20 m και εξωτερικής 

διαμέτρου D=5 cm, δέχεται (ομοιόμορφη περιφερειακά) θερμορροή, η οποία μεταβάλλεται με το 

ύψος σύμφωνα με το σχήμα. Αν η πίεση λειτουργίας του ατμοπαραγωγού είναι Ρ=70 bar και η μαζική 

ταχύτητα του νερού, που εισέρχεται ως κορεσμένο υγρό στην βάση του, είναι G=4000 kg/m2s:  

(α) Υπολογίστε την μεταβολή της ποιότητας ατμού κατά μήκος του αυλού. 

(β) Προσδιορίστε την πλέον επικίνδυνη περιοχή για κρίση βρασμού. 

(γ) Υποδείξτε μία μέθοδο υπολογισμού της τοπικής θερμοκρασίας τοιχώματος κατά μήκος του 

αυλού.  
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