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ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι σήµερα ___/___/______, παρέδωσα στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου, ένα 

αντίτυπο της διατριβής µου σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή: 

 

 

Με την παρούσα: 

 1.    ∆ηλώνω ότι είµαι ο κάτοχος των πνευµατικών δικαιωµάτων της διατριβής αυτής και ότι από όσα  γνωρίζω 

  η διατριβή µου δεν συκοφαντεί πρόσωπα, ούτε προσβάλλει τα πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων. 

2.  Και (παρακαλούµε επιλέξτε ανάλογα): 

I.  Ως κάτοχος των πνευµατικών δικαιωµάτων αυτής της διατριβής, παραχωρώ στη Βιβλιοθήκη 

Πανεπιστηµίου Κύπρου το µη αποκλειστικό δικαίωµα της δηµοσίευσης και διάθεσης της 

ηλεκτρονικής  µορφής της παραπάνω διπλωµατικής εργασίας στον Παγκόσµιο Ιστό, για 

εκπαιδευτική, ερευνητική και ιδιωτική χρήση και όχι για χρήση που αποσκοπεί σε εµπορική 

εκµετάλλευση.  

II.  Ως κάτοχος των πνευµατικών δικαιωµάτων αυτής της διατριβής, θέτω τον χρονικό 

περιορισµό των ____ µηνών για την ηλεκτρονική δηµοσίευση της διατριβής, αρχής γενοµένης από 

την ηµέρα υποβολής της στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου.  

 Αιτούµαι το περιορισµό πρόσβασης γιατί: 
 Σκοπεύω να εκδώσω ολόκληρη ή τµήµα της διατριβής µου και πιστεύω ότι η δηµόσια 

 πρόσβαση σε αυτήν ενδεχοµένως να αποθαρρύνει  την δηµοσίευση από εκδοτικό οίκο. 

 Σκοπεύω να κάνω αίτηση για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας σε θεµατικό αντικείµενο σχετικό µε 

 το περιεχόµενο της διατριβής. 

 Σκοπεύω να διαπραγµατευτώ την εµπορική εκµετάλλευση µέρους του έργου. 

 Το περιεχόµενο της εργασίας θίγει ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα συγκεκριµένου 

 ατόµου ή οµάδας ατόµων.  

 Το περιεχόµενο της διατριβής περιέχει πληροφορίες εθνικής ασφάλειας. 

 Άλλο (παρακαλούµε προσδιορίστε) 

       ΙΙΙ.  Ως κάτοχος των πνευµατικών δικαιωµάτων αυτής της διατριβής, παραχωρώ στη ΒΠΚ το δικαίωµα 

   να εντάξει, για µη αποκλειστική διάθεση, το πλήρες κείµενο της διατριβής µου σε ηλεκτρονικές        

   συλλογές διατρίβων (π.χ. UMI
1
/DART- Europe

2
). 

  3.  Αποδέχοµαι ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου µπορεί, χωρίς να αλλάξει το  περιεχόµενο της   

  διατριβής µου, να αντιγράψει την διατριβή σε οποιοδήποτε µέσο ή/και σε οποιαδήποτε µορφότυπο για  

  λόγους διατήρησης. 
 4.  Αποδέχοµαι ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου µπορεί να κρατά περισσότερα από  ένα                   

  αντίγραφα αυτής της διατριβής για λόγους ασφάλειας και διατήρησης. 

Ο/Η δηλών/ούσα   

 

____________________________ 

                   (Υπογραφή)       

 

 

                                                
[Σηµείωση: Για περισσότερες πληροφορίες:  dissertationslib@ucy.ac.cy] 

1 Παρέχει πρόσβαση σε ∆ιδακτορικές διατριβές για χιλιάδες βιβλιοθήκες ανά τον κόσµο. 

2 Το DART-Europe είναι µια ενιαία ευρωπαϊκή πύλη που στόχο έχει τη δυνατότητα εντοπισµού διατριβών σε ηλεκτρονική µορφή και συµµετοχή σε 

ενέργειες που πιθανόν να επηρεάσουν τις µελλοντικές εξελίξεις θεµάτων, που αφορούν την πρόσβαση σε ευρωπαϊκές ηλεκτρονικές διατριβές. 
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	AbstractGreek7.4.2: Yield-stress or viscoplastic materials behave as fluids only when the stress exceeds the yield stress and as solids otherwise. The determination of the so-called yielded and unyielded regions, which are not known a priori, leads to severe numerical difficulties when solving viscoplastic flows. Viscoplastic materials are also known to exhibit wall slip when the stress exceeds a critical value, known as the slip yield stress. If the latter is non-zero, the slip equation consists of two-branches resulting to difficulties analogous to those encountered with the discontinuous viscoplastic constitutive equations. The main objective of this thesis is to solve efficiently time-dependent viscoplastic flows with wall slip and non-zero slip yield stress. The Papanastasiou regularization is used for regularizing the constitutive equation. A similar regularization is proposed for the slip equation. The performance of both regularizations is tested in steady-state and cessation Poiseuille flows of viscoplastic fluids, such as Bingham plastics and Herschel-Bulkley fluids.          For the cessation of axisymmetric Poiseuille flow of a Herschel-Bulkley fluid, we used a power-law slip equation relating the wall shear stress to the slip velocity. We have shown that if the slip yield stress is zero, the fluid slips at all times, the velocity becomes and remains uniform before complete cessation, and the stopping time is finite only when the slip exponent s<1. In the case of Navier slip (s=1), the stopping time is infinite and the volumetric flow rate decays exponentially. When s>1, the decay is much slower. Analytical expressions of the decay of the flat velocity and of the stopping time have also been derived. When the slip yield stress is non-zero, slip ceases at a finite critical time, the velocity becomes flat only in complete cessation, and the stopping times are finite, in agreement with theoretical estimates.          In steady-state Poiseuille flow of a Herschel-Bulkley fluid in a duct of rectangular cross section, four different flow regimes are observed as the pressure gradient is increased. Initially no slip occurs, in the second regime slip occurs only in the middle of the wider wall, in the third one slip occurs partially at both walls, and eventually variable slip occurs everywhere. The performance of the regularized slip equation has been tested for both Newtonian and Bingham flows. The numerical results for wide ranges of the various parameters involved compare favorably with available theoretical and numerical results. The numerical results for the cessation flow showed again that in the case of Navier slip (zero slip yield stress), the fluid slips at all times, the velocity becomes and remains plug before complete cessation, and the theoretical stopping time is infinite. The cessation of the plug flow has been calculated analytically. No stagnant regions appear at the corners when Navier slip is applied. In the case of non-zero slip yield stress, the fluid may slip everywhere or partially at the wall only in the initial stages of cessation. Slip ceases at a critical time after which the flow decays exponentially and the stopping times are finite in agreement with theory. 
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