
    HYDRA Potential problems 

Page 1 

HYDRA – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΣΕ ΠΟΡΩ∆Η ΜΕΣΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΡΟΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 
 
Γενικότερα αντιµετωπίζονται: 

• µόνιµα και µη µόνιµα προβλήµατα µετάδοσης 
θερµότητας µε διάφορους τύπους συνοριακών 
συνθηκών. 

• µόνιµα και µη µόνιµα προβλήµατα ροής σε πορώδες 
µέσο µε διάφορους τύπους συνοριακών συνθηκών. 

• µη µόνιµα προβλήµατα υπολογισµού ελεύθερης 
επιφάνειας της ροής. 

• συνδυασµένα προβλήµατα µετάδοσης θερµότητας – 
ανάλυσης αντοχής – διαστασιολόγησης. 

• συνδυασµένα προβλήµατα ροής σε πορώδες µέσο – 
ανάλυσης αντοχής – διαστασιολόγησης. 

• προβλήµατα µετάδοσης θερµότητας µε αλλαγές φάσης, 
χηµικές αντιδράσεις, ειδικά προβλήµατα ενυδάτωσης 
σκυροδέµατος (hydration). 

 

 

Προσοµοιώνοντας: 
• ροή υπόγειου ύδατος σε φράγµατα και άλλες γεωτεχνικές εφαρµογές. 
• προβλήµατα ελέγχου αντοχής σε συνδυασµό µε το θερµοκρασιακό πεδίο σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
• προβλήµατα ανάλυσης τάσεων σε φράγµατα κατά την αλλαγή των καιρικών συνθηκών. 
• περιβαλλοντικά προβλήµατα διάχυσης ρύπων σε υπόγεια ύδατα. 

 
Γενικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες του προγράµµατος HYDRA :  

• Επίλυση των εξισώσεων µε τη µέθοδο πεπερασµένων στοιχείων, σε πλήρως µη δοµηµένο πλέγµα τετραεδρικών ή 
εξαεδρικών στοιχείων στις τρεις διαστάσεις.  

• Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων SOFiSTiK και χρησιµοποιούνται ως φορτίσεις σε 
υπολογισµούς ανάλυσης αντοχής και διαστασιολόγηση. 

• Επίλυση προβληµάτων µετάδοσης θερµότητας µε  
- Αλγορίθµους πρόλεξης στερεοποίησης 
- Μοντέλα µετάδοσης θερµότητας δι’ακτινοβολίας 
- Σχήµα για την αντιµετώπιση ειδικών χηµικών αντιδράσεων  

• Λαµβάνεται υπόψη η ελαστο-βισκο-πλαστική συµπεριφορά υλικών. 
• Λαµβάνεται υπόψη η µεταβολή ιδιοτήτων των υλικών ανάλογα µε το βαθµό κορεσµού. 
• Λαµβάνονται υπόψη οι µεταβολές των µηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών µε τη θερµοκρασία. 
• Μετεπεξεργασία των αποτελεσµάτων της ροής µε τα σχετικά προγράµµατα SOFiSTiK. 
• Κατασκευή αριθµητικού πλέγµατος του πεδίου ροής µέσω της σειράς προγραµµάτων SOFiSTiK, µε ειδικές οδηγίες 

ανά περίπτωση ροής που θα αντιµετωπιστεί. 
• Προτείνονται µοντέλα σύµφωνα µε τους EC1-2 και DIN4102-2 για τη µεταβολή της θερµοκρασίας µε το χρόνο, σε 

περιπτώσεις πυρκαγιάς. 
• Επίλυση προβληµάτων ροής σε δίκτυο σωληνώσεων. 

 
Εικόνα 1: Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας και θερµοχωρητικότητας για σκυρόδεµα. Αυτόµατη εισαγωγή µεταβλητών ιδιοτήτων υλικού µε 

τη θερµοκρασία. 
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Επιλύονται προβλήµατα µε συνοριακές συνθήκες: 

• µικτού τύπου Dirichlet και Neumann κατά µήκος του ορίου για θερµοκρασία ή δυναµικό. 
• σηµειακές «πηγές» για προσοµοίωση φρέατος. 
• επιβολή προδιαγεγραµµένης παροχής ρευστού ή θερµοροής κατά µήκος κάποιων ορίων. 
• επιβολή συνοριακών συνθηκών πάνω σε επιφάνειες για διδιάστατη ανάλυση π.χ. για προσοµοίωση υδατοπτώσεων. 
• επιβολή όρων πηγής στην εξίσωση διάχυσης. 
• υπέρθεση συνοριακών συνθηκών, δυνατότητα εισαγωγής χρονικής µεταβολής από πίνακα τιµών. 
• προσοµοίωση φαινοµένων συναγωγής και µετάδοσης θερµότητας µε ακτινοβολία. 

 
 

 
 

Εικόνα 2: ∆υναµικό και ελεύθερη επιφάνεια ύδατος κατά τη διάνοιξη σήραγγας. 

 

 
Εικόνα3: Θερµοκρασιακό πεδίο σε φράγµα βαρύτητας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του χειµώνα. 
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