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Εισαγωγικές παρατηρήσεις και παραδοχές  
 
 Τύρβη σηµαίνει "θόρυβος, ταραχή, αναστάτωση, σύγχυση, αταξία" και τυρβώδης ροή είναι αυτή που 
χαρακτηρίζεται από έντονες, ακανόνιστες, συµπτωµατικές, ακόµη και χαοτικές διακυµάνσεις (µεταβολές) των ροϊκών 
µεγεθών, οι οποίες όµως κατά κανόνα δεν είναι τυχαίες (στοχαστικές) και παρουσιάζουν δοµή και συνειρµό. Η 
τυρβώδης ροή αποτελεί τον αντίποδα της στρωτής ροής, η οποία έχει ένα στρωµατοποιηµένο χαρακτήρα, όπου τα 
ροϊκά µεγέθη αυξοµειώνονται από τη µεταβολή της ροϊκής κατάστασης αλλά δεν παρουσιάζουν τοπικές ή χρονικές 
διακυµάνσεις. Στις πρακτικές εφαρµογές οι τυρβώδεις ροές αποτελούν τον κανόνα, ενώ οι στρωτές τις 
εξαιρέσεις. 
 Η ταχύτητα µιας τυπικής τυρβώδους ροής µπορεί να παρουσιάζει ακανόνιστες διακυµάνσεις κατά µέγεθος 
και διεύθυνση κατά κανόνα µέχρι 10% και σε εξαιρετικές περιπτώσεις 100%. Η διακύµανση της τάξεως του 10% είναι 
σχετικά µικρή, αλλά έχει πολύ µεγάλη επίδραση στη συµπεριφορά του ρευστού και ειδικότερα στην αύξηση των τιµών 
των µεγεθών µεταφοράς, όπως είναι το ιξώδες και η θερµική αγωγιµότητα. 
 Βασικό χαρακτηριστικό της τύρβης είναι, ότι οι διακυµάνσεις των µεγεθών είναι µηχανικές, δηλ. πρόκειται 
για υψίσυχνες κινήσεις ροϊκών στοιχείων κατά πολλές τάξεις µεγέθους µεγαλύτερων των µορίων του ρευστού. Οι 



µηχανικές αυτές διακυµάνσεις προκαλούν µεταφορά µάζας, ορµής και ενέργειας µέσα στο ρευστό πολύ µεγαλύτερη 
της ανταλλαγής των µοριακών κινήσεων, δηλ. της γνωστής κίνησης Brown. Γι’ αυτό π.χ. το ιξώδες δίνης, δηλ. το 
πρόσθετο (ονοµαζόµενο και φαινοµενικό) ιξώδες, που εµφανίζει η τυρβώδης ροή ένεκα της έντονης µεταφοράς ορµής 
και ενέργειας από τις διακυµάνσεις της ταχύτητας, είναι κατά µερικές τάξεις µεγέθους µεγαλύτερο του µοριακού 
ιξώδους. 
 Την πρώτη παραστατική εικόνα της τυρβώδους ροής έδωσε ο Reynolds µε το πείραµα των "χρωµατισµένων 
ροϊκών νηµάτων" σε κλειστό αγωγό (βλ. παράγραφο 8.1.2), τα οποία µε την αύξηση του αριθµού Reynolds χάνουν το 
στρωτό χαρακτήρα τους ένεκα της εµφάνισης τυρβώδους ροής και µε ακανόνιστες εγκάρσιες κινήσεις χρωµατίζουν 
τελικά όλη τη ροή στο σωλήνα. Οι φωτογραφίες από πειράµατα, στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, δίνουν µια πλέον 
σύγχρονη εικόνα τύρβης και τυρβώδους ροής. 
 Η τύρβη συνδέεται άµεσα µε τη στροβιλότητα (βλ. Κεφάλαιο 10 και 12), αφού πολλές τυρβώδεις ροές 
εµφανίζουν µικρούς ή µεγαλύτερους στροβίλους, δηλ. µικροδίνες ή µεγάλες δίνες (µακροδίνες), ανάλογα µε το ροϊκό 
πεδίο. Έτσι οι τυρβώδεις ροές παρουσιάζουν υψηλή στροβιλότητα, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την παραµόρφωση. 
Οδηγεί σε υψηλές τοπικές τάσεις διάτµησης, οι οποίες αυξάνουν έτσι τις αναντίστρεπτες µετατροπές ενέργειας, που 
είναι στην πράξη απώλειες µηχανικής ενέργειας. Γι’ αυτό ο έλεγχος, ο περιορισµός και η ελαχιστοποίηση της τύρβης 
σε ροϊκά πεδία αποτελεί µέγιστο στόχο της Ρευστοµηχανικής. Ένας στόχος που προσεγγίζεται βαθµιαία µε πολύ µικρά 
βήµατα, αφού το πρόβληµα της τύρβης παραµένει ακόµα άλυτο χωρίς µάλιστα να διαφαίνεται ακόµη προοπτική 
καθολικής επίλυσής του. 
 Η πολυπλοκότητα των τυρβωδών ροών αναγκάζει να περιοριζόµαστε σε αυτό το Κεφάλαιο 13 στην 
παρουσίαση της απαραίτητης ύλης για τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης, µόρφωσης και της αναγκαιότητας των βασικών 
υπολογισµών, ενώ συνιστούµε στον ενδιαφερόµενο αναγνώστη-ερευνητή για πρόσθετη εµβάθυνση να καταφύγει στην 
εξειδικευµένη βιβλιογραφία στο τέλος του βιβλίου. 
 

 
 
 


