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Εισαγωγικές Παρατηρήσεις και Παραδοχές 
 
Η αλληλεπίδραση της κίνησης του σώµατος µε το ρευστό -υγρό ή αέριο- περιβάλλον µπορεί παραστατικά να 
διακριθεί σε δύο περιοχές. Η πρώτη είναι το ευρύτερο ροϊκό πεδίο, που χαρακτηρίζεται για την αµελητέα 
επίδραση της τριβής και εµπίπτει έτσι στο πεδίο της ιδεώδους ροής, όπως εξετάστηκε ήδη στο Κεφάλαιο 10. Οι 
σχετικοί υπολογισµοί καταλήγουν στη θεωρητική απεικόνιση και υπολογιστική ορατοποίηση του ροϊκού πεδίου 
και της κατανοµής της πίεσης και ταχύτητας σ’ αυτό και ιδιαίτερα στην εγγύς προς την επιφάνεια του σώµατος 
περιοχή. 

Η δεύτερη περιοχή αλληλεπίδρασης σώµατος-ροής είναι το (µικρό σε πάχος αλλά µεγάλο σε έκταση) οριακό 
στρώµα, το οποίο αποτελεί το µεταβατικό ʺλεπτόʺ ροϊκό πεδίο µεταξύ της επιφάνειας του σώµατος και του ιδεώδους, 
δηλ. του εξιδανικευµένου ως άτριβου, υπόλοιπου ροϊκού πεδίου. Το οριακό στρώµα σε επίπεδη πλάκα εξετάστηκε 
φαινοµενολογικά στην εισαγωγή του Κεφαλαίου 8 και υπολογιστικά στο ίδιο κεφάλαιο µε ειδική εφαρµογή στη ροή 
µε τριβή σε κλειστούς αγωγούς και κατέληξε στον υπολογισµό της πτώσης πίεσης και απώλειας ενέργειας, δηλ. της 
αναντίστρεπτης µεταβολής κινητικής ενέργειας σε (µη-χρησιµοποιήσιµη) ενέργεια θερµότητας ένεκα της τριβής του 
ρευστού. 



Αυτή η µη-χρησιµοποιήσιµη ενέργεια πρέπει να αναπληρώνεται από το σύστηµα κίνησης του σώµατος και ο 
ακριβής υπολογισµός της µε ταυτόχρονη επιδίωξη για την ελαχιστοποίησή της αποτελεί τον ύψιστο σκοπό της 
Θεωρίας του Οριακού Στρώµατος και των σχετικών πειραµατικών και λοιπών µετρήσεων. Επόµενη σηµαντική 
επιδίωξη της ανάλυσης του οριακού στρώµατος είναι η βελτιστοποίηση της µορφής του σώµατος, ώστε στις εκάστοτε 
ροϊκές συνθήκες να προκύπτει ευσταθές ροϊκό πεδίο µε προβλέψιµη και ως εκ τούτου ελεγχόµενη συµπεριφορά. 

Η θεωρητική, υπολογιστική και πειραµατική διερεύνηση των οριακών στρωµάτων κάθε µορφής αποτελεί το 
πλέον σηµαντικό και εκτεταµένο πεδίο της Ρευστοµηχανικής, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή και αέναη εξέλιξη, ενώ τα 
εκάστοτε επιτυχή ερευνητικά αποτελέσµατα προκαλούν συνεχή εκσυγχρονισµό στις τεχνολογικές εφαρµογές της 
Αεροδυναµικής και Υδροδυναµικής. Γι’ αυτό το παρόν Κεφάλαιο 14 µόνο σαν µία ευρύτερη εισαγωγή εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα µπορεί να θεωρηθεί, παρά το γεγονός, ότι παρέχει το πλήρες φυσικό υπόβαθρο για την κατανόηση των 
φαινοµένων, δίνει δυνατότητες υπολογισµού πολλών πρακτικών εφαρµογών του οριακού στρώµατος και αποτελεί τη 
βάση εκκίνησης οποιασδήποτε σχετικής µελετητικής ή/και ερευνητικής προσπάθειας. 
 

 
 
 

 


