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Εισαγωγικές Παρατηρήσεις και Παραδοχές  
 

Η Αεροδυναµική είναι σήµερα ο σηµαντικότερος ίσως τοµέας εφαρµογών της 
Ρευστοµηχανικής. Στην κλασσική της έννοια αφορά τα ρευστοδυναµικά φαινόµενα, τα οποία 
εµφανίζονται σε ροές γύρω από ιπτάµενα αεροχήµατα και σώµατα, που περιρρέονται από τη 
ροή ατµοσφαιρικού αέρα και τις ιδιότητες πτήσης τους. Πολλές είναι όµως και οι εφαρµογές 
της εσωτερικής αεροδυναµικής κυρίως των πτερυγίων και σωµάτων στο εσωτερικό των 
ρευστοδυναµικών µηχανών και άλλων συστηµάτων. Οι υψηλές ταχύτητες πτήσης µε τα 
συνακόλουθα φαινόµενα συµπιεστότητας οδηγούν στην Αεροδυναµική της συµπιεστής ροής, 
η οποία είναι επίσης γνωστή ως Αεριοδυναµική. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει στοιχεία 
από τις πλέον τυπικές αεροδυναµικές εφαρµογές που είναι: η αεροδυναµική της αεροτοµής 
και της πτέρυγας, των σωµάτων και ατράκτων καθώς και του αεροπλάνου, το οποίο αποτελεί 
και εξελίσσεται ασταµάτητα ασφαλώς σ’ ένα από τα πλέον σύνθετα τεχνικά µέσα της 
σύγχρονης τεχνολογίας.  
 

 
 
 

 
 


