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Εισαγωγικές παρατηρήσεις και παραδοχές 

 Εισαγωγικά στο παρόν κεφάλαιο γίνεται ο ορισµός της “ρευστής κατάστασης” των ρευστών. 
Μάλλον των οποιωνδήποτε υλικών γενικώς, αφού κάθε υλικό υπό ορισµένες συνθήκες θερµοκρασίας και 
πίεσης µετατρέπεται στην υγρή ή αέρια, δηλ. στη ρευστή κατάσταση. Ακολουθεί εκτεταµένη αναφορά στις 
ιδιότητές τους σε σχέση µε τη θερµική συµπεριφορά τους. Εξετάζονται τα καταστατικά µεγέθη πυκνότητα, 
πίεση και θερµοκρασία, δίνεται η καταστατική εξίσωση και ορίζονται τα θερµικά µεγέθη ενθαλπία, 
εσωτερική ενέργεια και εντροπία. Εξηγούνται το πρώτο και δεύτερο θερµοδυναµικό αξίωµα και ορίζονται 
οι ειδικές θερµοχωρητικότητες. Αναφέρονται µερικές ιδιότητες των µειγµάτων και ορίζεται η 
συµπιεστότητα των ρευστών και ιδιαίτερα των αερίων. Τονίζεται η σηµασία και ο ρόλος των ρευστών και 
των ρευστοθερµικών συστηµάτων στην παραγωγή ενέργειας και τη ρύπανση περιβάλλοντος, κυρίως την 
ατµοσφαιρική. Η ύλη αυτού του κεφαλαίου εκτείνεται στις απαραίτητες για τα ρευστοµηχανικά θέµατα 
λεπτοµέρειες χωρίς να υπεισέρχεται σε ειδικότερες θεωρήσεις των ιδιοτήτων µεταφοράς ρευστών. Σχετικά 
βλ. επίσης υποκεφάλαιο 12.5. 
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