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Εισαγωγικές παρατηρήσεις και παραδοχές 

Η Αεροστατική εξετάζει αέρια σε ηρεµία ή όταν αυτά ως αέριες µάζες ευρίσκονται υπό την επίδραση 
επιταχύνσεων. Αέρια σε ηρεµία µέσα σε δοχεία εµφανίζουν, µεταξύ στρωµάτων µε µικρή υψοµετρική διαφορά 
Δh, αµελητέες διαφορές πίεσης, επειδή έχουν µικρή πυκνότητα και η πίεση ένεκα της βαρύτητας  ρ g Δh  είναι 
µικρή σε σύγκριση µε την απόλυτη πίεση στο ύψος h. Έτσι τα µεγέθη πίεση, πυκνότητα και θερµοκρασία 
θεωρούνται σταθερά. Οι µέθοδοι της υδροστατικής αρκούν τις περισσότερες φορές για τον υπολογισµό των 
δυνάµεων, που ασκούνται στα τοιχώµατα αυτών των δοχείων από τα αέρια. Αντίθετα για µεγάλες τιµές του 
ύψους h τα διάφορα στρώµατα των αερίων έχουν µεγάλες διαστάσεις και πρέπει να υπολογίζεται η διαφορετική 
κατάσταση σε συνάρτηση µε το ύψος των στρωµάτων και κυρίως η αυξηµένη πίεση στα κατώτερα στρώµατα. 
Αυτό βρίσκει κύρια εφαρµογή στην κατανοµή των διαφόρων καταστατικών µεγεθών στη γήινη ατµόσφαιρα, της 
οποίας η ρευστοµηχανική και θερµοδυναµική διάρθρωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη µετεωρολογία, 
αερονοµία, αεροπορία και διαστηµοπορία. Παρόµοιο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η Ατµοσφαιρική 
Ρύπανση, η οποία όµως εξετάζεται σε άλλες θέσεις του βιβλίου, βλ. π.χ. Κεφάλαιο 2. Τεχνολογικό ενδιαφέρον 
έχουν επίσης οι ατµόσφαιρες άλλων ουρανίων σωµάτων και κυρίως των πλανητών του ηλιακού µας 
συστήµατος, των οποίων οι ατµόσφαιρες έχουν αποκτήσει µεγάλη σηµασία µε την ανάπτυξη των ταξιδιών για 
την εξερεύνηση του διαστήµατος. Περιπτώσεις µεγάλης διαφοράς ύψους στις τεχνικές εφαρµογές εµφανίζονται 
π.χ. σε εγκαταστάσεις εξαερισµού υψηλών κτιρίων, υπογείων σηράγγων µεταλλείων, καπνοδόχων. 

 


