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Εισαγωγικές παρατηρήσεις και παραδοχές 
 Οι θεµελιώδεις εξισώσεις εκφράζουν θεµελιώδεις νόµους της µηχανικής εφαρµοσµένους στη ροή των 
ρευστών. Οι τρεις βασικοί νόµοι έχουν αποδειχτεί θεωρητικά και πειραµατικά, εκφράζουν τη διατήρηση της µάζας, 
της ορµής και της ενέργειας και διατυπώνονται  µε αντίστοιχες µαθηµατικές εξισώσεις της συνέχειας, της ορµής (ή 
ποσότητας κίνησης) και της ενέργειας. Στο κεφάλαιο αυτό οι θεµελιώδεις εξισώσεις καταστρώνονται κυρίως για 
µονοδιάστατη ροή και συγκροτούνται σε εύχρηστους, απλούς αλλά ακριβείς τύπους, οι οποίοι έχουν αποδειχθεί ως 



σίγουρα υπολογιστικά εργαλεία, όπου η ροή µπορεί να θεωρηθεί µε επαρκή βεβαιότητα σαν µονοδιάστατη. Οι 
εφαρµογές των κινηµατικών εξισώσεων της µονοδιάστατης ροής σε διάφορα τεχνικά προβλήµατα είναι τόσο 
εκτεταµένες, ώστε να µην υπάρχει ρευστοµηχανικό πρόβληµα, το οποίο, σε πρώτη τουλάχιστον προσέγγιση, να 
µην λύνεται µε τη βοήθεια των µονοδιάστατων κινηµατικών εξισώσεων, οι οποίες τελικά έχουν προκύψει από 
τρισδιάστατες εξισώσεις στην ολοκληρωτική τους µορφή γύρω από επιφάνειες ελέγχου, όπου λαµβάνει χώρα το 
υπό έρευνα ροϊκό πεδίο. Σε συνθετότερες περιπτώσεις ροϊκών πεδίων απαιτείται συµπληρωµατικά η θεώρηση της 
δισδιάστατης ή τρισδιάστατης ροής, της οποίας οι θεµελιώδεις  εξισώσεις αποδεικνύονται στα  Κεφάλαια 10  (ιδεώδης 
ροή)  και 12 (πραγµατική ροή). 
 

 

 


