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ΕΦΡΕ Σημασία & Εφαρμογές

------------------------------------------------------------------------- 

 Απόσπασμα από το Βιβλίο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ:        ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Ρευστομηχανική από πολλές δεκαετίες έχει καταλάβει ένα σημαντικό κλάδο στις τεχνολογικές
επιστήμες με εφαρμογές, που απαιτούν τη θεώρηση, την ανάλυση και κυρίως τη διαχείριση της ροής
ρευστών. Εξ άλλου οποιοδήποτε υλικό υπό πρόσφορες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης μπορεί να
περάσει στη ρευστή -υγρή ή/και αέρια-  φάση της ύλης «συμπληρώνοντας» έτσι από πρακτικής πλευράς
την αποδιδόμενη στον Ηράκλειτο (~ 500 π.Χ.) φιλοσοφική ρήση, ότι τα «πάντα ρει». Η ευρύτητα των
εφαρμογών  της  Ρευστομηχανικής  ουσιαστικά  δεν  έχει  όρια  και  καθιστά  την  εκπαίδευση  και  την
επιστημονική μελέτη της κίνησης των ρευστών και των ροϊκών φαινομένων απαραίτητη. Σ΄ αυτόν τον
σκοπό έχει ταχθεί η προσπάθεια του βιβλίου από την πρώτη του παρουσία ως διδακτικού συγγράμματος
για  τους  φοιτητές  μηχανολόγους  στο  ομώνυμο  μάθημα στη  Πολυτεχνική  Σχολή  του  Πανεπιστημίου
Πατρών.  Αλλά  και  μετέπειτα  με  τις  επανεκδόσεις  διευρυμένες  προς  νέες  εξελίξεις  της
ρευστομηχανολογίας,  ώστε  να  μπορεί  επίσης  να  χρησιμοποιείται  ως  εγχειρίδιο  σε  επαγγελματικές
εφαρμογές.

Η παρούσα 4η έκδοση της «Εφαρμοσμένης Ρευστομηχανικής» του 2010 διατηρεί τον τίτλο και τη
βασική διάρθρωση των προηγουμένων εκδόσεων.  Το βιβλίο  έχει  καταξιωθεί  πλέον  ως επιστημονική
βάση και βιβλιογραφική αναφορά στον ελληνικό χώρο γεγονός που επιβάλλει την συχνότερη δυνατή
αναπροσαρμογή  της  ύλης,  η  οποία  είναι  τώρα  ριζικά  ανανεωμένη  και  εμπλουτισμένη  με  πρόσθετα
κεφάλαια, με εκτεταμένη βιβλιογραφία και λεπτομερές ευρετήριο.

Το βιβλίο περιλαμβάνει εικοσιένα (21) κεφάλαια, διαφορετικής έκτασης και βαρύτητας το καθένα 

……………………………………………………………………………………………….

δείχνει την ευρύτητα του γνωστικού αντικειμένου της Ρευστομηχανικής και των εφαρμογών αυτής,
των οποίων η ανάλυση ασφαλώς δεν εξαντλείται σε αυτό το σύγγραμμα, παρότι επιδιώχθηκε από τον
συγγραφέα  κάθε  ροϊκό  φαινόμενο  και  πρόβλημα  να  συσχετίζεται  με  παραδείγματα  εφαρμογής  και
παρουσίας του στην τρέχουσα τεχνολογική πρακτική. Σ’ αυτά τα φαινόμενα, τα παραδείγματα και τις

………………………………………………….

επικοινωνήσει μαζί μου - ασφαλώς και για άλλα ρευστομηχανικά θέματα - μέσω της ιστοσελίδας
του βιβλίου       www  .  papanikas  .  gr ή στις διευθύνσεις dgpapanikas@upatras.gr,dgpap@otenet.gr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Από τους Προλόγους  προηγουμένων εκδόσεων 1976, 1980, 2000

Η  επιστήμη  και  η  τεχνική  της  Ρευστομηχανικής  διεισδύει  σε  πολλούς  τυπικούς  και  άτυπους
κλάδους της τεχνολογίας από τη φυσική, αστροφυσική, ιατρική, βιολογία, χημεία και τα μαθηματικά έως
την αεροναυτική, μηχανολογία, την τεχνολογία πολιτικού μηχανικού και περιβάλλοντος και ακόμη την
ηλεκτρολογία και  πυρηνική τεχνολογία. Τούτο τεκμηριώνεται αυτονόητα από το γεγονός, ότι όλες οι
κατασκευές, οι μηχανές και τα έμβια όντα υπάρχουν, λειτουργούν και βιώνουν μέσα σε περιβάλλον αέρα
ή νερού ή χρησιμοποιούν αέρα ή νερό ή άλλα ρευστά (υγρά ή αέρια μέσα, καύσιμα, αίμα κ.ά.) για τις
ζωτικές τους λειτουργίες.

http://www.papanikas.gr/
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Η ευρύτητα της Ρευστομηχανικής επιβάλλει οι εφαρμογές της να καλύπτουν μεγάλο μέρος της
ύλης,  που  διδάσκεται  ο  σπουδαστής  τεχνολογικών  και  θετικών  επιστημών,  εμφανίζονται  σε  πλήθος
προβλημάτων της θεωρίας και πράξης και συνοδεύουν τον ερευνητή και το μηχανικό εφαρμογής σ' όλα
τα αντικείμενα έρευνας και μελέτης, που έχουν σχέση με ρευστά μέσα. Η σύνθεση της ύλης της

…………………………..
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις και παραδοχές.  Τα ΡΕΥΣΤΑ, υγρά και αέρια, η κατάσταση και η κίνησή
τους αποτελούν το εκτεταμένο γνωστικό αντικείμενο της Ρευστομηχανικής. Όμως οποιαδήποτε ουσία και
οποιοδήποτε υλικό, έστω και αν υπό τις συνήθεις συνθήκες περιβάλλοντος δεν υφίσταται στη ρευστή
κατάσταση, είναι δυνατόν υπό ορισμένη θερμοκρασία και πίεση να ρευστοποιείται, δηλ. να μεταβάλλεται
σε υγρό ή αέριο. Αυτή η φυσική και ταυτόχρονα τεχνολογική πραγματικότητα με ευρύτατες εφαρμογές
στην καθημερινή μας ζωή οδήγησε στην ανάπτυξη της Ρευστομηχανικής ως αυτόνομου επιστημονικού
κλάδου με αναρίθμητες δυνατότητες έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογικών εφαρμογών. Αυτήν την
…………………………………………….

1.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ,  ΤΕΧΝΙΚΗ  –  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ,  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Η Ρευστομηχανική, το μέρος αυτό της Μηχανικής που ασχολείται με την κατάσταση και την

κίνηση των υγρών και αερίων, έχει εξελιχθεί από μερικές δεκαετίες σε μια αυτόνομη επιστήμη προς

τρεις  κύριες  κατευθύνσεις.  Στην  πρώτη επιδιώκεται  κυρίως  η  φυσικομαθηματική  διερεύνηση  των

ροϊκών φαινομένων, στη  δεύτερη προωθούνται σε πρώτο πλάνο οι πειραματικές διερευνήσεις και οι

ρευστοθερμικές εφαρμογές στις διάφορες εφαρμοσμένες επιστήμες, όπως η μηχανολογία, η χημική
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μηχανική, η αεροναυπηγική, η μετεωρολογία, η μεταλλειολογία. Η  τρίτη κατεύθυνση ανάπτυξης της

Ρευστομηχανικής,  που  μπορεί  να  θεωρηθεί  μια  προέκταση  της  θεωρητικής  Ρευστομηχανικής,

συμπίπτει  με  τη  ραγδαία  εξέλιξη  της  εφαρμοσμένης  πληροφορικής  τις  τελευταίες  δεκαετίες.

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αριθμητικές μέθοδοι αποτελούν τα εργαλεία με τα οποία είναι πλέον

δυνατή η προσομοίωση πολλών ροϊκών φαινομένων και  η  ορατοποίησή τους στα οπτικοακουστικά

μέσα της  σύγχρονης  τεχνολογίας.  Οι  κατευθύνσεις  αυτές  χαρακτηρίζονται  συνήθως με  τους όρους

θεωρητική ρευστομηχανική, πειραματική-τεχνική ρευστομηχανική και υπολογιστική ρευστομηχανική,

αντίστοιχα.

Η υψηλή στάθμη και ο σκοπός των σπουδών στα Ανώτατα Τεχνικά Ιδρύματα να αποκτήσει ο

φοιτητής τις απαραίτητες γνώσεις για να τις εφαρμόσει είτε ως ερευνητής είτε κυρίως ως μηχανικός

εφαρμογής, απαιτεί τη σύνθεση της θεωρητικής, υπολογιστικής και τεχνικής ρευστομηχανικής σε μια

τέταρτη συνθετική κατεύθυνση, την  Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική.

Η θεωρητική ρευστομηχανική περιλαμβάνει τη μαθηματική διερεύνηση ροϊκών προτύπων, τα
οποία λίγο ως πολύ αντιστοιχούν στις πραγματικές ροϊκές καταστάσεις ανάλογα με την πολυπλοκότητά
τους.  Η  δυσκολία  της  μαθηματικής  λύσης  των  εξισώσεων,  που  περιγράφουν  ένα  ροϊκό  πρόβλημα,
αναγκάζει  πολλές  φορές  στην  απλοποίηση  του  ροϊκού  πρότυπου,  που  έτσι  απομακρύνεται  από  την
πραγματικότητα  ή  οδηγεί  σε  προσεγγιστικές  λύσεις  με  περιορισμένες  δυνατότητες  εφαρμογής.  Οι
προσεγγιστικές λύσεις  διορθώνονται συχνά με τη βοήθεια αποτελεσμάτων πειραματικών διερευνήσεων
της τεχνικής ρευστομηχανικής και εξελίσσονται έτσι σε ημιεμπειρικές σχέσεις. Παρά τους περιορισμούς
αυτούς η θεωρητική ανάλυση αποτελεί  τις  περισσότερες  φορές την απλούστερη δυνατότητα αρχικής
ποσοτικής εκτίμησης των διαφόρων προβλημάτων για να κριθεί  η σκοπιμότητα της διερεύνησης του
ροϊκού προβλήματος. Η σύγχρονη υπολογιστική ρευστομηχανική έχει ξεπεράσει αρκετά από αυτά τα
μειονεκτήματα  της  θεωρίας,  αλλά  ακόμη  και  σήμερα  τα  αποτελέσματά  της  είτε  δεν  είναι  εύκολα
προσβάσιμα είτε δεν επαρκούν, αν δεν είναι δυνατή η επαλήθευσή τους με αποτελέσματα πειραμάτων
και εφαρμογών.

Σε αντίθεση προς τη θεωρητική ρευστομηχανική,  η τεχνική και  πειραματική ρευστομηχανική
σπάνια  παραθέτει  μαθηματικές  αποδείξεις  φυσικών  νόμων,  πολύπλοκες  μαθηματικές  παραγωγές  και
αφαιρέσεις, οι οποίες προϋποθέτουν εκτενείς θεωρητικές γνώσεις. Η τεχνική ρευστομηχανική δανείζεται
αυτές  τις  γνώσεις  από  τη  θεωρητική  ρευστομηχανική,  όταν  χρειάζεται  να  αναδειχθούν  απλές
μαθηματικές εξισώσεις, να επεξηγηθούν εύχρηστοι τύποι και να επιτευχθούν προσεγγιστικές λύσεις, οι
οποίες  εφαρμόζονται  κατά  την  επεξεργασία  τεχνικών  προβλημάτων.  Μ’  αυτή  την  έννοια  ο  όρος
«τεχνική» σημαίνει εφαρμοσμένη επιστήμη, αλλά επίσης και αυστηρά ακριβής επιστήμη, επειδή πάντοτε
ζητούνται με τη βοήθεια αυστηρών απαγωγών τεχνικά ενδιαφέρουσες λύσεις ενός ροϊκού προβλήματος
μέσα στα  πλαίσια  ορισμένων  ορίων  ακριβείας.  Η τεχνική  μαζί  με  την  πειραματική  ρευστομηχανική
απαιτεί  μεταξύ των άλλων και  την ικανότητα συγκέντρωσης στο ουσιώδες  και  στο υλοποιήσιμο και
οδηγεί,  σε αντίθεση προς τη θεωρητική ρευστομηχανική,  σε διαφορετικές μεθόδους διερεύνησης και
παράστασης, οι οποίες τις περισσότερες φορές έχουν εμπειρικό χαρακτήρα.

Εύστοχη  συγκέντρωση  κλασσικών  και  σύγχρονων  θεωρητικών  μεθόδων  και
αποτελεσμάτων  σε  συνδυασμό  με  τη  χρήση  αριθμητικών  μεθόδων  και  υπολογιστών  στην
απαραίτητη έκταση που βρίσκουν εφαρμογή στις τεχνικές εφαρμογές της σημερινής τεχνολογίας
και  επικυρώνονται  με  αποτελέσματα  πειραματικών  διερευνήσεων,  αποτελεί  την  ύλη  της
Εφαρμοσμένης  Ρευστομηχανικής.  Ουσιώδη  στοιχεία  της  είναι  η  φυσική  θεώρηση  των
προβλημάτων και η εξήγηση των φυσικών φαινομένων, που συνθέτουν το ροϊκό φαινόμενο,  και
τελικά η  ανάγκη  τα  αποτελέσματά  της  να  είναι  εφαρμόσιμα  στην  τρέχουσα  και  εξελισσόμενη
Τεχνολογία.

Τα φυσικά φαινόμενα πρέπει πάντοτε να αντικατοπτρίζονται τόσο στα θεωρητικά όσο και στα
πειραματικά  αποτελέσματα  και  να  λαμβάνονται  υπόψη  στις  πρακτικές  εφαρμογές.  Επομένως  η
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Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική θεωρεί  και  αναλύει τα ροϊκά φαινόμενα από φυσικής και  θεωρητικής
πλευράς  με  επιδίωξη  την  πρόβλεψη  της  συμπεριφοράς,  τον  υπολογιστικό  προϋπολογισμό  και  την
πειραματική επαλήθευση με βασικό στόχο τη θεμελιωμένη, σίγουρη και άμεση τεχνική εφαρμογή.

1.2 ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Στην πρόσφατη εξέλιξη η ρευστομηχανική έχει αποσπασθεί τελείως από τα πλαίσια, τα οποία
είχαν τεθεί από τη Μηχανική, κυρίως επειδή οι εφαρμογές της έχουν επεκταθεί και σε «μη μηχανικές»
περιοχές, όπως στη θερμοδυναμική, κινητική των χημικών αντιδράσεων, στη φυσική του πλάσματος,
ακόμα και στην ιατρική και τη βιολογία.

Για την πρώτη περίπτωση έχει επικρατήσει ο γενικός όρος Αεροθερμοδυναμική, όπου αρχές της
αεροδυναμικής και θερμοδυναμικής είναι συνυφασμένες μεταξύ τους και εφαρμόζονται στην ανάλυση
ρευστοθερμικών φαινομένων.

Στη  Χημική  Μηχανική  και  την  κινητική  των  καύσεων είναι  συνυφασμένα  τα  φαινόμενα
ρευστομηχανικής και  χημικών αντιδράσεων.

Στη φυσική της Ροής του Πλάσματος παρουσιάζονται ροϊκά φαινόμενα κάτω από την επίδραση
ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων (Μαγνητοϋδροδυναμική)

Ιδιαίτερη  ερευνητική  έξαρση  έχει  παρατηρηθεί  στους  τρεις  αυτούς  τομείς  στις  τελευταίες
δεκαετίες στα πλαίσια της διερεύνησης του διαστήματος και γενικά της εξέλιξης των αεροχημάτων.

Ειδικές  περιοχές  της  ρευστομηχανικής  αναπτύσσονται  επίσης  έντονα  στην  προσπάθεια  να
ευρεθούν  νέοι  μέθοδοι  αξιολόγησης  των  επιστημονικών  αποτελεσμάτων  και  εφαρμογής  των  στις
απαιτήσεις  της  σημερινής  τεχνολογίας.  Σ’ αυτές  τις  οριακές  περιοχές  της  ρευστομηχανικής  ανήκουν
ειδικά κεφάλαια που περιλαμβάνουν προβλήματα ροής αερίων χαμηλής πυκνότητας (τεχνική του κενού),
υψηλής  θερμοκρασίας,  αλληλεπίδρασης  ροϊκών  δυνάμεων  με  μαγνητικά  και  ηλεκτρικά  πεδία
(μαγνητοϋδροδυναμική),  ροή  μη  νευτώνειων  ρευστών  (ρεολογία,  εμβιορευστομηχανική),  ροή
πολυφασικών  ρευστών  (τεχνολογία  χημικών  διεργασιών)  και  εφαρμογές  στη  μετεωρολογία  και
αστροφυσική.

Ρευστομηχανική Στατική των Ρευστών Δυναμική των Ρευστών
Υδρομηχανική
(ρ = σταθ.)

Υδροστατική Υδροδυναμική

Αερομηχανική
(ρ  σταθ.)

Αεροστατική Ρευστοδυναμική
Ρευστοθερμοδυναμική
Αερο- και Αεριοδυναμική

Πίνακας  1.1  Περιοχές της Ρευστομηχανικής.

Η «κλασική» ρευστομηχανική μπορεί να χωριστεί γενικά σε περιοχές ανάλογα με τις ιδιότητες
και τη μηχανική κατάσταση του ρευστού που συμμετέχει στα ροϊκά φαινόμενα. Ο διαχωρισμός κατά τον
Πίνακα 1.1 βασίζεται στην κινηματική κατάσταση και στη συμπιεστότητα των ρευστών, στα οποία η
πυκνότητα μεταβάλλεται ανάλογα με  τη ροϊκή κατάσταση που βρίσκονται. Ο γενικός αυτός διαχωρισμός
αντικατοπτρίζει επίσης τις μεθόδους διερεύνησης, οι οποίες είναι πολύπλοκες στη δυναμική των ρευστών
και γίνονται πολυπλοκότερες ιδιαίτερα σε ροϊκά πεδία συμπιεστών ρευστών.

Η ραγδαία εξέλιξη της Ρευστομηχανικής ιδιαίτερα μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο στην περίοδο
του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού για την αεροπορία και διαστημοπορία  (1955-1975), η οποία όμως
συνεχίζεται  με παρόμοια ένταση ακόμη και  σήμερα,  κάνει  τον παραπάνω διαχωρισμό στις  διάφορες
περιοχές της εντελώς ενδεικτικό. Και τούτο διότι η μεγάλη ευρύτητα των εφαρμογών και των μεθόδων
υπολογιστικής  ανάλυσης  οδηγεί  σε  επικαλύψεις  επιμέρους  γνωστικών  αντικειμένων  της
Ρευστομηχανικής,  που πρακτικά έχουν καταργήσει  οποιαδήποτε διακριτά όρια.  Ο διαχωρισμός αυτός
διατηρεί όμως την εγκυρότητα και χρησιμότητά τους κυρίως για λόγους εκπαίδευσης και κατάρτισης.
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1.3 Η  ΣΗΜΑΣΙΑ  ΤΗΣ  ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΣΤΙΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ,  ΣΤΗΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η σημασία της ρευστομηχανικής στις φυσικές επιστήμες και στις τεχνικές εφαρμογές και κατ’
επέκταση στην τεχνολογική ανάπτυξη είναι προφανής μετά την προηγούμενη αναφορά στις διάφορες
γνωστικές περιοχές της. Αναφέρουμε όμως ενδεικτικά μερικά επιπρόσθετα παραδείγματα εφαρμογών:

 Στη  μηχανολογία οι  εφαρμογές  στις  ρευστοδυναμικές  μηχανές  και  στη  μετατροπή  ενέργειας:

αντλίες, ανεμιστήρες, στροβιλοκινητήρες ατμού, αερίων και ανέμου,  κινητήρες εσωτερικής καύσης,
κλιματισμός, υδραυλικά και πνευματικά συστήματα ελέγχου.

 Στην  επιστήμη  του  πολιτικού  μηχανικού:  υδραυλικές  εγκαταστάσεις,  υδραυλικά  έργα,

ανεμοδυνάμεις  σε κτίρια και κατασκευές, ροή σε ποταμούς,  θαλάσσια ρεύματα,  αλληλεπιδράσεις
ροής αέρα και νερού με το έδαφος.

 Στην τεχνολογία των χημικών αντιδράσεων και διεργασιών:  ροή όλων των ειδών των ρευστών

και των μειγμάτων τους σε χημικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ρευστοθερμικές διεργασίες καύσης
και χημικών αντιδράσεων, φυσικές διεργασίες στην πετροχημική παραγωγή.

 Στην  τεχνολογία  των  μεταφορών:  συστήματα  υδραυλικής  και  πνευματικής  μεταφοράς,  πτήση

αεροχημάτων στην ατμόσφαιρα και στο διάστημα, θαλάσσιες μεταφορές, υποβρύχια κίνηση.

 Στην περιοχή της  βιολογίας και ιατρικής: ροή στο κυκλοφορικό, αναπνευστικό και κυκλοφορικό

σύστημα έμβιων οργανισμών, εμβιορευστοδυναμική.

 Στη μετεωρολογία: κινήσεις ανέμων, ροϊκά φαινόμενα στην ατμόσφαιρα.

 Στην προστασία περιβάλλοντος: διασπορά ρύπων, αντιρρυπαντική τεχνολογία, δημιουργία τεχνητής

βιόσφαιρας με κλιματιστικά συστήματα κλπ. 

Διαφαίνεται  από  τις  παραπάνω  ενδεικτικές  αναφορές  η  σκοπιμότητα  της  ρευστομηχανικής
έρευνας, της διδασκαλίας και επιμόρφωσης σε όλες τις βαθμίδες της επιστήμης και της εκπαίδευσης. Το
πανεπιστημιακό μάθημα της  ρευστομηχανικής  ανήκει  στη βασική  μόρφωση του μηχανικού,  περιέχει
όμως αρκετές εφαρμογές ώστε να αποτελεί επίσης μέρος της ειδικής μόρφωσης. Επέκταση της ύλης της
Εφαρμοσμένης  Ρευστομηχανικής  αποτελούν  ειδικά  μαθήματα  όπως  ρευστοδυναμικές  μηχανές,
αεροδυναμική  και  αεριοδυναμική,  τεχνολογία  του  κενού  και  των  υψηλών  πιέσεων,  επίδραση
ανεμοδυνάμεων σε κτίρια  και κατασκευές, αεροδιαστημική τεχνολογία. Τα μαθήματα αυτά διδάσκονται
ήδη σε όλα τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κυρίως στα τελευταία έτη σπουδών. Η ύλη
του προκείμενου βιβλίου ανταποκρίνεται σ’ αυτήν την ανάγκη.

1.4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

1.4.1 Έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογές ρευστομηχανικής παγκοσμίως

Το επιστημονικό και  τεχνολογικό πεδίο της  Ρευστομηχανικής  διασχίζει  και  διατρέχει  πλήθος
τυπικών και άτυπων ειδικοτήτων. Σε αυτές περιλαμβάνονται η φυσική, η αστροφυσική, η χημεία, τα
μαθηματικά,  καθώς  και  τεχνολογικοί  κλάδοι  αεροναυτική,  μηχανολογία,  κατασκευές,  περιβάλλον,
πυρηνική φυσική και  ακόμα η ηλεκτρολογία.  Ορισμένα τυπικά παραδείγματα αναφέρθηκαν ήδη στις
προηγούμενες παραγράφους και πείθουν, ότι η Ρευστομηχανική είναι ένας απαραίτητος πυλώνας στον
οποίο στηρίζεται μια ευρύτατη περιοχή ανάπτυξης της τρέχουσας και μελλοντικής τεχνολογίας. Γι’ αυτό
οι  εφαρμογές,  η  ανάπτυξη  προϊόντων  και  μεθόδων  και  η  έρευνα  ρευστομηχανικής  προωθούνται
παγκοσμίως με εντατικό και αδιάκοπο ρυθμό.
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Πού  και  πώς  παρεμβαίνει  η  ρευστομηχανική  έρευνα  στον  “κύκλο  ζωής”  ενός  “προϊόντος”
φαίνεται  παραστατικά στο Σχήμα 1.1. Το “προϊόν” μπορεί να είναι ένας ατμοστρόβιλος βελτιωμένης
κατασκευής (ή αεριοστρόβιλος ή κάποιο άλλο βιομηχανικό Ρευστοθερμικό Σύστημα), μπορεί να είναι
ένας νέος τύπος αεροπλάνου (ή πύραυλος ή διαστημόχημα), μπορεί  να είναι  μια νέα σωληνογραμμή
(pipeline) μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Μπορεί επίσης να είναι ένα προϊόν πιο “άυλο”, όπως ένα νέο
“σύστημα υπολογιστικής ανάλυσης” της ροής σε ορισμένες κατασκευές. Παρόμοια παραδείγματα είναι 

……………………………………………………………………………………………


