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Εισαγωγικές παρατηρήσεις και παραδοχές 

 Το ρευστοµηχανικά ιδανικό (ή τέλειο) ρευστό είναι ένα ιδεατό συνεχές µέσο χωρίς µοριακές 
ιδιότητες. Το πραγµατικό  ρευστό αποτελείται από µόρια και θεωρείται ως συνεχές µέσο, όταν διατηρεί τη 
ρευστή του κατάσταση και στην περίπτωση των αερίων όταν ο αριθµός των µορίων είναι επαρκώς µεγάλος, 
όπως συµβαίνει σε συνήθεις πιέσεις. Η κίνηση των µορίων και οι συγκρούσεις µεταξύ τους προκαλούν 
µεταφορά ορµής, ενέργειας και µάζας και δίνουν στο πραγµατικό ρευστό τις ιδιότητες µεταφοράς: την 
εσωτερική τριβή (ή συνεκτικότητα), τη θερµική αγωγιµότητα και τη διαχυτότητα του ρευστού. Στις 
ιδιότητες αυτές αντιστοιχούν χαρακτηριστικοί συντελεστές (οι συντελεστές ιξώδους, θερµικής 
αγωγιµότητας και διάχυσης και θερµοδυναµικοί συντελεστές), οι οποίοι εξαρτώνται από τις µοριακές 
ιδιότητες του ρευστού και σε πρώτη προσέγγιση από τη θερµοκρασία του ρευστού. Σχέσεις υπολογισµού 
των συντελεστών των µεγεθών µεταφοράς δίνονται στο Κεφάλαιο 12, ενώ σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται 
ο ρόλος των ιδιοτήτων του πραγµατικού ρευστού στη ροϊκή του συµπεριφορά. Εξελιγµένες µέθοδοι 
προσδιορισµού των µεγεθών µεταφοράς κατάλληλες για υπολογιστικές εφαρµογές δίνονται για πλήθος 
αερίων και υγρών στα βιβλία του συγγραφέα  ʺΡευστοδυναµικές Μηχανές και Εγκαταστάσειςʺ και 
ʺΤεχνολογία Φυσικού Αερίουʺ. 

 

 

 


