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Εισαγωγικές	Παρατηρήσεις	και	Παραδοχές	

 Στη Μηχανική µε τους όρους κινηµατική και δυναµική εννοείται αντίστοιχα η σπουδή των κινήσεων και η 
σπουδή των δυνάµεων κινουµένων σωµάτων. Στη Μηχανική του στερεού σώµατος τα αποτελέσµατα της σπουδής 
της κίνησης του υλικού σηµείου βρίσκουν άµεση εφαρµογή σε µια σειρά από τεχνικά προβλήµατα. Στη Μηχανική 
των Ρευστών περιγράφεται η κίνηση ενός συνεχούς µέσου κατανεµηµένου σε ένα ορισµένο χώρο. Τα στοιχεία του 
µέσου επηρεάζονται από το περιβάλλον τους, δηλ. το ένα επιδρά στην κίνηση του άλλου. Σε σύγκριση µε τα στερεά 
σώµατα τα ρευστά έχουν δύο σηµαντικότατες διαφορές: Το σχήµα τους και η µορφή της κίνησής τους – η ροή – 
εξαρτάται απόλυτα από τη γεωµετρία του χώρου στον οποίο ευρίσκονται. Και δεύτερον στις περισσότερες 
περιπτώσεις η κίνησή τους δεν είναι ορατή, όπως συµβαίνει µε το καθαρό διαυγές νερό, µε τον αέρα και µε πολλά 
άλλα αέρια. Γι’ αυτό η προβλεπόµενη ή προϋπολογισµένη κίνησή τους πρέπει να είναι ακριβής και σίγουρη και εκ 
του αποτελέσµατος επαληθεύσιµη, ως εάν ήταν ορατή. Η κίνηση του ρευστού χαρακτηρίζεται και εκφράζεται σε 
µαθηµατικές σχέσεις µε κινηµατικά και δυναµικά ροϊκά µεγέθη, όπως ταχύτητα και επιτάχυνση, δυνάµεις 
αδράνειας και πίεσης. Τα ροϊκά µεγέθη συνθέτουν µαθηµατικές εκφράσεις, οι οποίες περιγράφουν θεωρητικά τη 
ροή δίνοντας την κατανοµή τους στο  ροϊκό πεδίο, δηλ. στο χώρο όπου συµβαίνει η ροή. Μερικές από τις πιο 
βασικές σχέσεις, µε τις οποίες µπορεί να περιγραφεί µαθηµατικά και να απεικονιστεί υπολογιστικά η ροή, 
παρουσιάζονται σ’ αυτό το κεφάλαιο, ως επίσης η δυνατότητα ορατοποίησης της ροής µε πειραµατικά µέσα. 

 

 
 

 


