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Εισαγωγικές παρατηρήσεις και παραδοχές  

Η περιοχή της υπερυπερηχητικής ροής έχει ως αφετηρία τους αριθµούς Mach γύρω στο 3,5, ένα 
συµβατικό όριο που αντιστοιχεί σε ταχύτητες των 1200 µέτρων το δευτερόλεπτο (4300 km/h) και 
ταυτόχρονα θεωρείται το συµβατικό τελικό όριο της υπερηχητικής ροής. Η υπερυπερηχητική ροή 
αποτελεί µια ακραία, αλλά όχι πλέον απόµακρη, περιοχή της συµπιεστής ροής, η οποία τις τελευταίες 
δεκαετίες µε τη ραγδαία πρόοδο της αεροναυτικής έχει ιδιαίτερη ευρύτητα και σπουδαιότητα και 
ταυτόχρονα έχει µεγάλες προοπτικές εξέλιξης στο άµεσο µέλλον. Διακρίνουµε ως αντικείµενο µελέτης 
δύο διακεκριµένες περιπτώσεις συχνούς εµφανίσεώς της:  
1. Τα ροϊκά πεδία που δηµιουργούνται από εκρήξεις οποιασδήποτε προελεύσεως στην ατµόσφαιρα, 

όπου ισχυρά κρουστικά κύµατα κινούνται στο χώρο µε µεγάλες ταχύτητες (υπερταχύτητες) και  
2. Τα ροϊκά πεδία της προωθηµένης αεροδυναµικής των αεροπλάνων και κυρίως διαστηµοπλάνων, 

διαστηµικών οχηµάτων και πυραύλων, που κινούνται µε πολύ µεγάλες ταχύτητες (υπερταχύτητες) 
µέσα και έξω από την ατµόσφαιρα της γης και άλλων πλανητών. 



Άλλες εφαρµογές είναι επίσης η εσωτερική και εξωτερική βλητική πυροβόλων όπλων, η ροή σε 
υπερυπερηχητικές αεροσήραγγες και τα ροϊκά πεδία γύρω από ουράνια σώµατα και πλανήτες µέσα σε 
διαστηµικές ροές σωµατιδίων, ακτινοβολίας, µορίων και ατόµων αερίων από τις ατµόσφαιρες των ίδιων 
των πλανητών.  

Και οι δύο προηγούµενες περιπτώσεις (ροϊκά πεδία εκρήξεων και διαστηµοπλάνων) 
χαρακτηρίζονται για την παρουσία υψηλής κινητικής ενέργειας ένεκα των υπερταχυτήτων, οι οποίες 
είναι της τάξεως των µερικών χιλιοµέτρων και µπορούν να φθάσουν και τα δεκάδες χιλιόµετρα ανά 
δευτερόλεπτο. Κατά την κίνηση και ροή στον ατµοσφαιρικό χώρο µεγάλο µέρος της κινητικής ενέργειας 
µετατρέπεται σε θερµότητα και οδηγεί κατά συνέπεια σε επικράτηση υψηλών πιέσεων και υψηλών 
θερµοκρασιών στο ροϊκό πεδίο του σώµατος. Το αποτέλεσµα είναι η αλλοίωση της συνθέσεως των 
αερίων και η συµπεριφορά τους πλέον ως πραγµατικά αέρια αλλά και η ενδεχόµενη καταστροφή του 
σώµατος από θερµική καταπόνηση. Η θεώρηση του ιδανικού θερµικά αερίου δεν έχει πλέον εφαρµογή, 
ενώ επιβάλλεται η θερµοθωράκιση.  

Αυτοί οι λόγοι οδηγούν στην ορολογία Αεροθερµοδυναµική (σε αντιδιαστολή από την 
Αεροδυναµική συνήθων ταχυτήτων) και Υπερυπερηχητική Ροή.  Αναφορά στο πεδίο αυτό της 
Ρευστοµηχανικής έγινε ήδη σποραδικά στις παραγράφους 2.2.3, 2.4.3, 4.3, 7.5.7Γ και στο Κεφάλαιο 11.  

Η Ροή σε Χαµηλές Πυκνότητες παρουσιάζεται κατά την κίνηση διαστηµοχηµάτων στα υψηλά, 
αραιά στρώµατα της γήινης ατµόσφαιρας και στις πλανητικές ατµόσφαιρες. Όµως παρόµοιες συνθήκες 
χαµηλών πυκνοτήτων και πιέσεων, δηλ. γενικά αραιωµένου αέριου περιβάλλοντος, δηµιουργούνται στην 
ʺτεχνολογία του κενούʺ, η οποία βρίσκει εκτεταµένη εφαρµογή σε πλήθος κλάδων της βιοµηχανικής 
παραγωγής, όπως τη γνωρίσαµε ήδη στο υποκεφάλαιο 8.14. 

Εκ των προτέρων τονίζεται η αυτονόητη φυσική πραγµατικότητα, ότι δηλ. οι βασικές αρχές 
συνέχειας, ορµής και ενέργειας καθώς και οι θερµοδυναµικές εξισώσεις έχουν πλήρη ισχύ επίσης στα 
εξειδικευµένα ροϊκά πεδία αυτής της παραγράφου. Προσαρµόζονται φυσικά αντίστοιχα στις ειδικές 
συνθήκες που δηµιουργούν πρόσθετα φαινόµενα µηχανικής, θερµικής και χηµικής συµπεριφοράς των 
αερίων, κυρίως κάτω από την επίδραση των υψηλών θερµοκρασιών. 
 

 
 
 
 


