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Εισαγωγικές παρατηρήσεις και παραδοχές 

 
 Στη µέχρι τώρα θεώρηση της ροής ρευστών έγιναν στις διάφορες περιπτώσεις ειδικοί περιορισµοί, 

όπως µόνιµη ροή, µονοδιάστατη ροή, ροή χωρίς τριβή, ροή µονοδιάστατη µε τριβή κλπ. Σε πραγµατικές 
περιπτώσεις η ροή είναι µε λίγες εξαιρέσεις τρισδιάστατη και µη-µόνιµη, άλλοτε στρωτή, άλλοτε τυρβώδης 
ή µεταβατική και όλα τα ρευστά παρουσιάζουν τριβή και θερµική αγωγιµότητα. Στις µεγάλες ταχύτητες 
γίνονται συµπιεστά και τα ροϊκά πεδία παρουσιάζουν διαφορές θερµοκρασίας και πυκνότητας. Τη ροή των 
πραγµατικών ρευστών περιγράφουν γενικά, όπως και στη µονοδιάστατη ροή, οι εξισώσεις διατήρησης της 
συνέχειας, ορµής και ενέργειας, οι οποίες όµως λαµβάνονται για όλες τις διαστάσεις του θεωρουµένου 
συστήµατος συντεταγµένων και περιλαµβάνουν την επίδραση τριβής και µεταφοράς θερµότητας. Μερικές 
από τις εξισώσεις αυτές, οι οποίες καλούνται επίσης εξισώσεις διατήρησης, έχουν καταστρωθεί και 
επεξηγηθεί ήδη σε προηγούµενα κεφάλαια, π.χ. Κεφάλαιο 7 και 10. 

Σε σχέση µε τη µονοδιάστατη ροή οι εξισώσεις είναι πολύ πιο πολύπλοκες, περιγράφουν όµως 
κάθε περίπτωση ροής, αν είναι γνωστές οι αντίστοιχες αρχικές και οριακές συνθήκες  και οι ιδιότητες του 
εξεταζόµενου ρευστού. 

 Η ροή θα θεωρηθεί γενικά στο καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων x, y, z µε πεδίο ταχύτητας στις 
τρεις διευθύνσεις  

t)z,y,(x,  w=      wt),z,y,(x, υ = υ     t),z,y,(x,u  =u  (12.1) 

και συνισταµένη ταχύτητα 

k w+ jυ + iu = W
!!!!

 (12.2) 

εξαρτώµενη από το χρόνο t, όπως κάθε µη-µόνιµη ροή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει σε πολλές 
περιπτώσεις ροής, η αξονικά συµµετρική ροή καθώς και άλλες ειδικές περιπτώσεις ροής, όπως η καθαρά 
ακτινική και η δισδιάστατη. Αυτές οι ειδικές επιλογές σχετίζονται κυρίως µε εφαρµογές, οι οποίες 
παρουσιάζουν κάποια χαρακτηριστική γεωµετρία του ροϊκού πεδίου, όπως π.χ. ροή σε αγωγό κυκλικής 
διατοµής, ροή σε κωνικούς χώρους κ.ά. 



Σχέσεις µετατροπής των κινηµατικών εξισώσεων από καρτεσιανές συντεταγµένες σε αξονικά 
συµµετρικές συντεταγµένες ή σε άλλα συστήµατα συντεταγµένων θα δίνονται σε ειδικές  περιπτώσεις ή σε 
άλλες υποδεικνυόµενες κατά περίπτωση θέσεις αυτού του βιβλίου, κυρίως όµως στο υποκεφάλαιο 20.2 
αναφερόµενο στην Αναλυτική Ρευστοµηχανική. 

Σ’ αυτό το Κεφάλαιο η θεώρηση των βασικών ρευστοθερµικών εξισώσεων γίνεται από την σκοπιά 
της στρωτής ροής, ενώ στο επόµενο Κεφάλαιο 13 εξετάζεται η τυρβώδης. Και στις δύο περιπτώσεις οι 
βασικές αρχές διατήρησης της µάζας, ορµής και ενέργειας δεν αλλάζουν. Όµως ο διαχωρισµός της 
τυρβώδους από τη στρωτή ροή επιβάλλεται για εκπαιδευτικούς λόγους αλλά και από πλευράς εφαρµογών 
ένεκα των ιδιαιτεροτήτων και της µεγάλης σηµασίας, που παρουσιάζει η τυρβώδης ροή. 
 

 
 
 

 
 


