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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 ή µείγµα αυτών - 
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. 


