
ΕΚΦΕ Πειραιά - Καλλίπολθσ 

Θερμικι ιςορροπία 

Μετριςεισ με το ςφςτθμα ςυγχρονικισ 
λιψθσ και απεικόνιςθσ και 

μοντελοποίθςθ με το λογιςμικό 
Modellus 

Επιμζλεια: Μωραϊτάκθσ Ηλίασ, Θάνοσ Ιωάννθσ 
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Μοντελοποίθςθ με το λογιςμικό Modellus 

• Θερμότθτα μεταφζρεται δια μζςου του γυάλινου 
δοχείου από το νερό υψθλότερθσ κερμοκραςίασ 
(δοχείο 1) ςτο νερό χαμθλότερθσ κερμοκραςίασ 
(δοχείο 2) με ρυκμό dQ/dt. 

•  Το νερό ςτο δοχείο 1 ψφχεται με ρυκμό dQ1/dt 
ενϊ το νερό ςτο δοχείο 2 κερμαίνεται με ρυκμό 
dQ2/dt ςφμφωνα με το νόμο τθσ κερμιδομετρίασ  

 dQ= cm dT. 

• Αν το ςφςτθμα των δοχείων ιταν απομονωμένο 
τότε: dQ1/dt= - dQ2/dt 

• Αν ζχουμε κερμικι ανταλλαγι με το περιβάλλον 
τότε πρζπει να ςυμπεριλάβουμε και τθν ροι 
κερμότθτασ από τα δυο δοχεία προσ το 
περιβάλλον: dQ’1/dt  και dQ’2/dt για το νερό  

 ςτα δοχεία 1 και 2 αντίςτοιχα. 
• Δεν έχουμε συμπεριλάβει την εξάτμιση του νερού, 

 στο μοντέλο που ακολουθεί. 
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K: ο ςυντελεςτισ κερμικισ 
αγωγιμότθτασ του γυαλιοφ 

Α: το εμβαδόν τθσ επιφάνειασ του 
δοχείου μζςω τθσ οποίασ 
μεταφζρεται κερμότθτα.  

W: το πάχοσ του γυαλιοφ. 

c: θ ειδικι κερμότθτα του νεροφ 

m: θ μάηα του νεροφ 
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h: o ςυντελεςτισ μετάδοςθσ κερμότθτασ από 
το νερό ςτο περιβάλλον 

Α: το εμβαδόν τθσ επιφάνειασ μζςω τθσ 
οποίασ μεταφζρεται κερμότθτα.  
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Μετριςεισ με το ζνα δοχείο ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ και το 
άλλο ςε υψθλότερθ κερμοκραςία 
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δοχεία ςε κερμικι επαφι 
μεταξφ τουσ και με το 
περιβάλλον 

δοχεία ςε κερμικι επαφι 
και απομονωμζνα από το  
περιβάλλον 

Μετριςεισ με το Multilog Μοντελοποίθςθ με το modellus 

Η χρονικι κλίμακα δεν είναι ίδια αλλά εξαρτάται από τθν παραμετροποίθςθ του 
προβλιματοσ ςτθ μοντελοποίθςθ με το Modellus. 


