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Εισαγωγικές παρατηρήσεις και παραδοχές:  Η ρευστοδυναμική και θερμική συμπεριφορά των ρευστών (και τα συναφή
φυσικά φαινόμενα) στις ρευστοδυναμικές μηχανές και τις εγκαταστάσεις εκφράζεται μαθηματικά και ποσοτικοποιείται με τις
βασικές εξισώσεις μεταφοράς μάζας,  ορμής και ενέργειας,  την καταστατική εξίσωση και τις εξισώσεις που εκφράζουν τα
θερμοδυναμικά αξιώματα.  Η εφαρμογή των εξισώσεων αυτών για ένα συγκεκριμένο ρευστό - αέριο ή υγρό - απαιτεί τη
γνώση των "ιδιοτήτων μεταφοράς" και των αντίστοιχων  "συντελεστών" ,  οι οποίοι συνυπάρχουν μαζί με τα ροϊκά και
καταστατικά μεγέθη στις εξισώσεις.  Πιο συγκεκριμένα,  καταστατικά μεγέθη είναι η ταχύτητα,  πίεση,  θερμοκρασία και
πυκνότητα, ενώ οι συντελεστές μεταφοράς του ρευστού είναι το δυναμικό ιξώδες μ, που εμφανίζεται στην εξίσωση ορμής
και ενέργειας, ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας k, που υπάρχει στην εξίσωση ενέργειας, οι συντελεστές ισόχωρης και
ισοβαρούς θερμοχωρητικότητας  cv και  cp, ο ισεντροπικός εκθέτης γ, η ταχύτητα του ήχου  a,  ο συντελεστής πραγματικού
αερίου  (συντελεστής συμπιεστότητας) Z   στη καταστατική  εξίσωση,  η θερμογόνος  δύναμη  Η.  Όταν εξετάζεται η ροή



μειγμάτων ρευστών ή πολυφασικές ροές,  όπου αέρια και υγρά συνυπάρχουν και διαφοροποιείται η μορφή των βασικών
εξισώσεων, αποκτούν σπουδαιότητα επίσης συντελεστές, όπως ο συντελεστής διάχυσης D και η επιφανειακή τάση σ. Με
ποιο ρητό (δηλ. άμεσο) ή πεπλεγμένο (έμμεσο) τρόπο και με ποιο ρόλο οι συντελεστές μεταφοράς παρουσιάζονται στις
εξισώσεις ροής και θερμότητας   φαίνεται  στις  αναλύσεις,  τις  εφαρμογές  και  μελέτες  μηχανών  και  ρευστοθερμικών
συστημάτων. 
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