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Εισαγωγικές Παρατηρήσεις και Παραδοχές 
 



 Κατά τη ροή ενός ρευστού η επίδραση του µοριακού ιξώδους και της τύρβης περιορίζεται κυρίως στις οριακές 
περιοχές του ροϊκού πεδίου, δηλ. στο οριακό στρώµα, το οποίο είναι η µεταβατική περιοχή είτε µεταξύ του ρευστού και των 
τοιχωµάτων ενός σώµατος είτε µεταξύ δύο ροϊκών πεδίων µε διαφορετικές ιδιότητες. Στο οριακό στρώµα, το οποίο 
χαρακτηρίζεται για τις µικρές εγκάρσιες διαστάσεις του σε σχέση µε το υπόλοιπο ροϊκό πεδίο, παίζει κύριο λόγο το µοριακό 
ιξώδες και η τύρβη, δηλ. το ιξώδες δίνης. Το ιξώδες µαζί µε την κλίση της κατανοµής της ταχύτητας στο οριακό στρώµα 
οδηγεί στη διατµητική τάση κατά το νόµο του Νεύτωνα (Newton), σχ.(8.1.1), και κατ' επέκταση σε αντίσταση και απώλειες. 
Στο υπόλοιπο πεδίο εκτός οριακού στρώµατος, η κλίση της ταχύτητας δεν υπάρχει ή είναι πολύ µικρή. Έτσι οι διατµητικές 
τάσεις είναι αµελητέες και δικαιολογούν την παραδοχή, ότι στο ροϊκό πεδίο έξω από το οριακό στρώµα επικρατεί “άτριβη” 
ροή. 

 Στο εξωτερικό ροϊκό πεδίο υπάρχει µόνο µετατροπή κινητικής ενέργειας, πεδιακής ενέργειας και ενέργειας πίεσης, όπως 
περιγράφεται µε την εξίσωση του Euler σε πολυδιάστατη ροή ή ειδικότερα µε την εξίσωση του Bernoulli για µια ροϊκή γραµµή. 
Ονοµάζουµε στο κεφάλαιο αυτό τη ροή ρευστών χωρίς τριβή, ιδεώδη ροή, µε την έννοια ότι το ρευστό µέσο είναι ιδεώδες (ή 
ιδανικό), δηλ. δεν έχει εσωτερική τριβή. Πολλές φορές συνηθίζεται να θεωρείται το ιδεώδες ρευστό ασυµπίεστο (ρευστό του 
Pascal). Στα επόµενα ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει, αλλά αναφέρεται, όταν καταστρώνονται σχέσεις ειδικά για ασυµπίεστα 
ρευστά, αν είναι αναγκαίο. 
 Η εισαγωγή του προτύπου της ιδεώδους ροής διευκολύνει τη µαθηµατική αντιµετώπιση των ροϊκών προβληµάτων, επειδή 
οι εξισώσεις που περιγράφουν τη ροή απλουστεύονται σηµαντικά σε σύγκριση µε τη ροή µε τριβή. Ο τοµέας που ασχολείται µε την 
ιδεώδη ροή ονοµάζεται επίσης "Μαθηµατική (ή Αναλυτική) Ρευστοµηχανική", επειδή διευκολύνεται η επίτευξη αναλυτικών 
λύσεων και η εύρεση σχέσεων περιγραφής του ροϊκού πεδίου µε τη βοήθεια της µαθηµατικής ανάλυσης. Στοιχεία της µαθηµατικής 
ανάλυσης που χρησιµοποιούνται σ' αυτό το κεφάλαιο δίνονται στο Κεφάλαιο 20. 

 

 
 

 
 

 


