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"Μεθοδολογία είναι το σύνολο των µεθόδων, οι οποίες εφαρµόζονται σε συγκεκριµένη 
επιστήµη", ερµηνεύει ο λεξικολόγος Γ. Μπαµπινιώτης, Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 1998. Όµως 
είναι γενικός ο κανόνας ανταποκρινόµενος στην πραγµατικότητα, ότι η κάθε επιστήµη καλύπτει συνήθως 
ένα ευρύτερο γνωστικό πεδίο, το οποίο εξειδικεύεται σε κλάδους. Μέσα στον κλάδο της επιστήµης του 
µηχανικού ευρίσκεται η Ρευστοµηχανική, ή ευστοχότερα, η Ρευστοθερµοδυναµική ως ένα γνωστικό 
αντικείµενο µε αρκετές διακλαδώσεις και πλήθος αλληλεπιδράσεων µε τη Φυσική σε κάθε έκφανσή της, 
αφού "η ρευστή κατάσταση της ύλης και οι ροές" διατρέχουν ένα µεγάλο πλήθος φυσικών φαινοµένων 
και τεχνολογικών εφαρµογών. Είναι λοιπόν εύλογο, όταν απαιτείται π.χ. η επίλυση ενός προβλήµατος ή η 
διερεύνηση ενός ρευστοµηχανικού ή ρευστοθερµικού θέµατος ή η εκπόνηση µιας µελέτης µε σκοπό την 
υλοποίηση ενός τεχνικού έργου, να αναζητείται µια αποτελεσµατική µεθοδολογία, ώστε µε την ανάλογη 
στρατηγική και τα απαραίτητα µελετητικά εργαλεία να πορευθούµε προς το τελικό αποτέλεσµα. Η 
εύρεση της πλέον πρόσφορης πορείας, διευκολύνεται σηµαντικά µε το περιεχόµενο αυτού του 
Κεφαλαίου, το οποίο δίνει τα απαραίτητα µέσα για την επιλογή της κατάλληλης µεθοδολογίας, ώστε η 
τελική ρευστοθερµική ανάλυση να είναι τελεσφόρος και επιτυχής. 

 

 
 
 
 
 
 


