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1 Γενικά για το whitepaper

1.1 Σκοπός

Ο σκοπός του whitepaper αυτού είναι η εύρεση της παροχής που µπορεί να µεταφερθεί
από κυκλικό αγωγό σε συνθήκες ροής υπό πίεση. Τα δεδοµένα του προβλήµατος είναι
τα ακόλουθα:

Ιδιότητα Τιµή

Μήκος αγωγού 200 m

∆ιάµετρος αγωγού 0.350 m

Κλίση αγωγού 0

∆ιαφορά πίεσης 20 atm

Ρευστό Νερό 20οC

Συντελεστής
τριβής

0.02

Για την τυρβώδη περιοχή (Re > 4000) θα χρησιµοποιηθεί ο τύπος των Swamme - Jain,
για την στρωτή περιοχή (Re < 2000) θα γίνει χρήση του τύπου στρωτής ροής ενώ για
τη µεταβατική περιοχή θα γίνει παρεµβολή από το διάγραµµα Moody. 

1.2 Λογισµικό

Για να ολοκληρώσετε το παράδειγµα αυτό µε επιτυχία, το παρακάτω λογισµικό είναι
απαραίτητο:

Υδραυλικός Επιλυτής v11.0.

Νεώτερες εκδόσεις του παραπάνω λογισµικού µπορεί να µην είναι συµβατές µε την δοµή
του παραδείγµατος όπως παρουσιάζεται εδώ.
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2 Βήµατα

2.1 Βηµα 01: Νέα Μελέτη

Επιλέξτε Νέα Μελέτη από το µενού Αρχείο. Το πρόγραµµα θα καθαρίσει την µνήµη
από παλαιότερα δεδοµένα και θα αρχίσει µια νέα µελέτη:

2.2 Βήµα 02: Προσθήκη Επίλυσης

Επιλέξτε Προσθήκη Επίλυσης από το µενού ∆εδοµένα. Θα εµφανιστεί η παρακάτω
φόρµα:

Εισάγετε τα παρακάτω δεδοµένα:

Ονοµασία: πληκτρολογήστε "ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ".
Επιλέξτε ∆ιατοµές υπό πίεση από την λίστα.
Επιλέξτε Θα γίνουν υδραυλικοί υπολογισµοί από την λίστα.

Επιλέξτε Εντάξει.
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2.3 Βήµα 03: Εισαγωγή δεδοµένων

Από το µενού ∆εδοµένα πατήστε Τύπος Τριβών:

Στην Τυρβώδη ροή πληκτρολογήστε "4000" στο πεδίο Τυρβώδης ροή εάν ο
Reynolds µεγαλύτερος από, και επιλέξτε Τύπο τριβής, Darcy - Swamee - Jain. 
Στην Στρωτή ροή πληκτρολογήστε "2000" στο πεδίο Στρωτή ροή εάν ο Reynolds
µικρότερος από, και επιλέξτε Τύπο τριβής, Darcy - Laminar. 
Στην Μεταβατική ροή επιλέξτε Τύπο τριβής, Darcy - Moody Cubic πατήστε Εντάξει.

Εισάγετε τα υπόλοιπα δεδοµένα πληκτρολογώντας απευθείας στον αριστερό πίνακα της
κυρίως φόρµας:

Εισάγετε τα παρακάτω δεδοµένα:
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Αγνωστο µέγεθος: Επιλέξτε Παροχή ροής Q (m3/s) από την λίστα.
Μήκος αγωγού: πληκτρολογήστε "200" και πατήστε ENTER. Σηµειώνεται ότι
εµφανίζεται το πλήκτρο του µετατροπέα µονάδων, µε τον οποίο µπορείτε να
εισάγετε δεδοµένα από οποιοδήποτε σύστηµα µονάδων.
Κινηµατική συνεκτικότητα: Πατήστε το πλήκτρο µε τις τρεις τελείες (...) για να

εµφανιστεί η βάση δεδοµένων και επιλέξτε Νερό θερµοκρασίας 20οC και πατήστε
Εντάξει:

Ειδικό βάρος: Πατήστε το πλήκτρο µε τις τρεις τελείες (...) για να εµφανιστεί η

βάση δεδοµένων και επιλέξτε Νερό θερµοκρασίας 20οC και πατήστε Εντάξει.
Συντελεστής τριβής: Πληκτρολογήστε 0.02 και πατήστε ENTER.
Υψόµετρο σηµείου 1: Η κλίση είναι µηδέν άρα µπορείτε να αγνοήσετε το πεδίο
αυτό.
Πίεση σηµείου 1: Το πρόγραµµα περιµένει τις πιέσεις σε Ν/m2 οπότε κάντε κλικ
στο κελί αυτό για να εµφανιστεί το πλήκτρο του µετατροπέα µονάδων (U). Πατήστε
το και στο παράθυρο που θα εµφανιστεί επιλέξτε ατµόσφαιρες, πληκτρολογήστε "
20" στο διπλανό πεδίο και πατήστε ENTER.
Υψόµετρο σηµείου 2: Η κλίση είναι µηδέν άρα µπορείτε να αγνοήσετε το πεδίο
αυτό.
Πίεση σηµείου 2: Πληκτρολογήστε "0" και πατήστε ENTER.
∆ιατοµή: ένα πλήκτρο µε τρεις τελείες (...) εµφανίζεται µόλις κάνετε διπλό κλικ
στο κελί αυτό:

Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να επιλέξετε διατοµή:
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Εισάγετε τα παρακάτω δεδοµένα:

Τύπος διατοµής: Επιλέξτε Κυκλική από την λίστα.
∆ιάµετρος: Πληκτρολογήστε 0.350 και πατήστε ENTER.

Το πρόγραµµα εµφανίζει µια προεπισκόπηση της διατοµής µε ποσοστό πλήρωσης
100%. Πατήστε Εντάξει.

2.4 Βήµα 04: Υπολογισµοί

Οι υπολογισµοί εκτελούνται αυτόµατα. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον δεξιό πίνακα
της κυρίως φόρµας:

2.5 Βήµα 05: Εκτυπώσεις

Προαιρετικά, µπορείτε να εκτυπώσετε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών σε κάποιον
εκτυπωτή ή να δηµιουργήσετε αρχεία για το Microsoft Word ή το Microsoft Excel. Από το
µενού Αρχείο επιλέξτε Μορφοποίηση Εκτύπωσης:
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Επιλέξτε την επίλυση "ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ" από την λίστα στα δεξιά και πατήστε Εντάξει. 

Από το µενού Αρχείο επιλέξτε Εκτύπωση ή Εκτύπωση σε > Εκτύπωση στο Word ή
Εκτύπωση σε > Εκτύπωση στο Excel ανάλογα µε τις ανάγκες σας. 
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3 Βοήθεια

3.1 Τεχνική Υποστήριξη

Ηλεκτρονική Υποστήριξη

24 ώρες την ηµέρα, 365 ηµέρες το χρόνο, η ΤεχνοΛογισµική προσφέρει Τεχνική
Υποστήριξη (για όσους πελάτες έχουν έγκυρο συµβόλαιο τεχνικής υποστήριξης) µέσω
Internet.

Στον ιστοχώρο της ΤεχνοΛογισµικής, µπορείτε να πληροφορηθείτε για τις τελευταίες
εξελίξεις σχετικά µε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της ΤεχνοΛογισµικής.

Υποστήριξη µέσω e-mail

Η αποστολή e-mail γίνεται στις ακόλουθες διευθύνσεις:

για ερωτήσεις σχετικά µε πωλήσεις: sales@technologismiki.com
για ερωτήσεις σχετικά µε τα προγράµµατα: support@technologismiki.com
για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή σχόλιο: info@technologismiki.com

Τα e-mail απαντώνται εντός δυο εργάσιµων ηµερών ή εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό,
θα επικοινωνήσει ένας τεχνικός ή σύµβουλος πωλήσεων της ΤεχνοΛογισµικής µέσω
τηλεφώνου εντός δυο εργάσιµων ηµερών.

∆ιαδραστική Υποστήριξη

Εργάσιµες ηµέρες και ώρες (09:00 - 17:00), προσφέρεται τηλεφωνική Τεχνική
Υποστήριξη (για όσους πελάτες έχουν έγκυρο συµβόλαιο τεχνικής υποστήριξης):

Τηλεφωνικό κέντρο [3 γραµµές]: ++30-210-656-4147
FAX: ++30-210-654-8461
∆ιεύθυνση: Υµηττού 5, Χολαργός 15561, Αθήνα, Ελλάδα.


	Γενικά για το whitepaper
	Σκοπός
	Λογισμικό

	Βήματα
	Βημα 01: Νέα Μελέτη
	Βήμα 02: Προσθήκη Επίλυσης
	Βήμα 03: Εισαγωγή δεδομένων
	Βήμα 04: Υπολογισμοί
	Βήμα 05: Εκτυπώσεις

	Βοήθεια
	Τεχνική Υποστήριξη


