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Σκοποί  ενότητας

Γενικές έννοιες και ορισμοί

• Το ρευστό ως συνεχές μέσο (Μηχανική του 
Συνεχούς Μέσου).

• Χαρακτηριστικές ιδιότητες των ρευστών

• Νευτώνεια ρευστά- Μη Νευτώνεια ρευστά –
Ιδανικά ρευστά.



Εισαγωγή

• Η Μηχανική των Ρευστών ή Ρευστομηχανική ή και
Δυναμική των Ρευστών είναι η επιστήμη που 
ασχολείται με την ισορροπία και την κίνηση των 
ρευστών, δηλ. των υγρών και των αερίων.

• Η ουσία του αντικειμένου της Ρευστομηχανικής, 
δηλ. της ροής των ρευστών, είναι ένας συνεχής 
συγκερασμός μεταξύ θεωρίας και πειράματος.

• Η θεωρία δεν είναι αποτελεσματική μερικές φορές 
ως προσέγγιση προβλημάτων Ρευστομηχανικής.





Εισαγωγή

• Τα δύο κύρια εμπόδια για μια άμεση εφαρμόσιμη 
θεωρία είναι η γεωμετρία της ροής και η ιδιότητα 
των ρευστών η γνωστή ως συνεκτικότητα.

• Η γενική θεωρία της ροής των ρευστών είναι πολύ 
δύσκολο να χρησιμοποιηθεί σε προβλήματα με 
οποιαδήποτε γεωμετρία και έτσι η βιβλιογραφία 
συνήθως αναφέρεται κύρια σε απλές γεωμετρίες 
ροής.

• Το δεύτερο εμπόδιο για την θεωρητική προσέγγιση 
είναι η δράση της συνεκτικότητας που μπορεί να 
αγνοηθεί μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.





Τι είναι το ρευστό;

























Στερεά vs Ρευστά



Στερεά vs Ρευστά



Στερεά vs Ρευστά



Στερεό – Υγρό – Αέριο 



Υγρό – Αέριο 



Στερεό – Υγρό – Αέριο 



Το συνεχές μέσο



Το συνεχές μέσο



Το συνεχές μέσο



Το ρευστό ως συνεχές μέσο











































Διφασική ροή

Φάση είναι απλά μια από τις καταστάσεις της 
ύλης και μπορεί να είναι αέρια, υγρή και 
στερεή. Πολυφασική ροή είναι η ταυτόχρονη 
ροή διαφόρων φάσεων. Διφασική ροή είναι η 
απλούστερη περίπτωση της πολυφασικής ροής.
Η διφασική ροή υπακούει σε όλους τους 
βασικούς νόμους της μηχανικής των ρευστών, 
με τη διαφορά ότι οι εξισώσεις είναι 
περισσότερο πολύπλοκες από αυτές της 
μονοφασικής ροής.



Πολυφασική ροή





Στροβιλή και αστρόβιλη (ή δυναμική) ροή

Ο στροβιλισμός ενός διανυσματικού πεδίου 
δείχνει την ύπαρξη περιστροφικών ιδιοτήτων 
του πεδίου, και είναι μηδενικός όταν δεν 
υπάρχουν περιστροφές. Μία ροή 
χαρακτηρίζεται ως αστρόβιλη όταν κανένα 
ρευστό σωματίδιο δεν περιστρέφεται γύρω από 
τον άξονά του, δηλαδή η γωνιακή ταχύτητα του 
στοιχείου είναι μηδέν.



Στροβιλή και αστρόβιλη (ή δυναμική) ροή



Στροβιλή και αστρόβιλη (ή δυναμική) ροή

?







Στρωτή και τυρβώδη ροή

• Στρωτή ροή ονομάζεται η ροή, κατά την οποία τα 
σωματίδια του ρευστού κινούνται με σταθερή ταχύτητα 
κατά στρώματα. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα σωματίδια του 
ρευστού που βρίσκονται στο ίδιο στρώμα, κινούνται με την 
ίδια ταχύτητα κατά την διεύθυνση της ροής και μόνο, 
ανεξάρτητα από τη θέση τους.

• Έτσι στη στρωτή ροή δεν έχουμε μακροσκοπική ανάμιξη 
των γειτονικών στρωμάτων του ρευστού. Κάθε τάση του 
ρευστού προς αστάθεια και δημιουργία στροβίλων, 
εξισορροπείται από ιξώδεις διατμητικές τάσεις.



Στρωτή και τυρβώδη ροή

• Τυρβώδης είναι η ιξώδης ροή κατά την οποία τα 
σωματίδια του ρευστού, κινούνται ακανόνιστα και τυχαία 
προς όλες τις κατευθύνσεις. 

• Έτσι έχουμε μια ακανόνιστη και τυχαία μεταφορά ορμής 
μεταξύ των σωματιδίων του ρευστού. Αποτέλεσμα αυτής 
της τυχαίας κίνησης είναι ότι οι ιδιότητες του ρευστού σε 
οποιοδήποτε σημείο μεταβάλλονται συνεχώς κατά τυχαίο 
τρόπο με τον χρόνο και τη θέση. 

• Συνεπώς σε μία μόνιμη τυρβώδη ροή οι τιμές των μεγεθών 
που παραμένουν σταθερές με το χρόνο είναι οι μέσες 
τιμές.



Στρωτή και τυρβώδη ροή



Στρωτή και τυρβώδη ροή





Reynolds’ experiment







Ομοιόμορφη και ανομοιόμορφη ροή

• Αν κατά μήκος μιας γραμμής ροής ισχύει ότι  
𝒗 · 𝛻 𝒗 = 0 τότε η ροή ονομάζεται 

ομοιόμορφη, ενώ σε αντίθετη περίπτωση 
ονομάζεται ανομοιόμορφη ή μεταβαλλόμενη.

• Η ομοιομορφία (ή μη) μιας ροής αφορά 
χωρικές μεταβολές κι όχι μεταβολές με το 
χρόνο.



Ομοιόμορφη και ανομοιόμορφη ροή

• Στην ομοιόμορφη ροή η ταχύτητα παραμένει 
σταθερή κατά μέγεθος-διεύθυνση και κατά 
μήκος μιας γραμμής ροής.

• Αν δε όλο το πεδίο ροής είναι ομοιόμορφο, 
τότε όλες οι γραμμές ροής είναι ευθείες 
παράλληλες.







Συμπιεστή και ασυμπίεστη ροή

Όταν η πυκνότητα του ρευστού μπορεί να 
θεωρηθεί σταθερή σε ολόκληρη την περιοχή 
του πεδίου ροής, τότε η ροή καλείται 
ασυμπίεστη. Στην αντίθετη περίπτωση καλείται 
συμπιεστή.











Υποηχητική και υπερηχητική ροή

Όταν η ταχύτητα V ενός ρευστού (π.χ. η 
ταχύτητα του ατμοσφαιρικού αέρα γύρω από 
την άτρακτο και τις πτέρυγες ενός 
αεροσκάφους) είναι μικρότερη από την 
ταχύτητα του ήχου σε αυτό το ρευστό η ροή 
χαρακτηρίζεται ως υποηχητική. Όταν όμως V>c, 
τότε χαρακτηρίζεται ως υπερηχητική.



Υποηχητική και υπερηχητική ροή

• Κριτήριο για τον χαρακτηρισμό της ροής ως 
υποηχητικής ή υπερηχητικής αποτελεί ο 
αριθμός Mach, ο οποίος ορίζεται ως

Μ=V/c

• Όπου V είναι η ταχύτητα του ρευστού και c η 
τοπική ταχύτητα του ήχου (εντός του 
ρευστού).



Υποηχητική και υπερηχητική ροή

• Όταν Μ<1 η ροή χαρακτηρίζεται ως 
υποηχητική.

• Όταν Μ>1 η ροή χαρακτηρίζεται ως 
υπερηχητική.

• Όταν Μ=1 η ροή χαρακτηρίζεται ως 
μεταβατική.

• (Όταν Μ<0,3, τότε το ρευστό μπορεί να 
θεωρηθεί ως ασυμπίεστο).





















Κατηγορίες ρευστών

Νευτώνεια-Μη Νευτώνεια-Ιδανικά

Νευτώνεια: Ρευστά τα οποία ικανοποιούν τον 
πειραματικό νόμο του Newton καλούνται Νευτώνεια 
ρευστά. Στην περίπτωση αυτή η διατμητική τάση τ 
είναι ανάλογη της ταχύτητας μεταβολής της γωνιακής 
παραμορφώσεως



Κατηγορίες ρευστών (2)

• Μη Νευτώνεια: Ρευστά τα οποία δεν ικανοποιούν 
τον πειραματικό νόμο του Newton καλούνται Μη 
Νευτώνεια ρευστά. Στην περίπτωση αυτή ο 
συσχετισμός της διατμητικής τάσεως τ και της 
ταχύτητας μεταβολής της γωνιακής 
παραμορφώσεως είναι διαφορετικός.

• Ιδανικά: Ιδανικά (ή ιδεατά ή ανιξωδικά) καλούνται 
τα ρευστά εκείνα τα οποία έχουν μηδενική 
συνεκτικότητα.



Κατηγορίες ρευστών (3)



Κατηγορίες ρευστών (4)

Ομογενές και μη ομογενές ρευστό.

Ομογενές ρευστό είναι εκείνο το οποίο είναι ενός 
καθορισμένου είδους σε όλη την εξεταζόμενη 
περιοχή, χωρίς προσμίξεις, όπως διαλύματα ή 
αιωρούμενα σωματίδια, και χωρίς μεταβολή 
φάσης. Η πυκνότητα, η ταχύτητα, η πίεση ή άλλη 
ιδιότητα, μπορεί να μεταβάλλονται από σημείο σε 
σημείο και στον χρόνο αλλά πάντα το ρευστό είναι 
του ίδιου είδους.



Κατηγορίες ρευστών (5)

Μη ομογενές ρευστό σύστημα είναι εκείνο που 
περιέχει δύο ή περισσότερα καθορισμένα είδη 
ρευστών, με ή χωρίς προσμίξεις. Η αναλογία 
του κάθε συστατικού μπορεί να μεταβάλλεται 
από σημείου σε σημείο και στον χρόνο, όπως 
μπορεί επίσης το σύστημα να είναι μιας ή 
περισσοτέρων φάσεων. 



Κατηγορίες ρευστών (6)

Ισότροπο και μη ισότροπο ρευστό.

Ισότροπο είναι ένα ρευστό που σε κάθε σημείο 
αυτού οι μακροσκοπικές εκδηλώσεις (=τρόποι) των 
ιδιοτήτων του, και πολλές φορές η μηχανική του 
συμπεριφορά, δηλαδή τάσεις και παραμορφώσεις 
πάνω σε αυτό, δεν εξαρτώνται από την διεύθυνση, 
δηλαδή δεν παρουσιάζουν ορισμένες 
προτιμώμενες ή προνομιούχες κατευθύνσεις.


