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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1  Σκοπός της Ρευστομηχανικής 

 

 Η Ρευστομηχανική (Fluid Mechanics) είναι η επιστήμη της μηχανικής των υγρών και 

αερίων και βασίζεται στις ίδιες θεμελιώδεις αρχές μ’ αυτές της Μηχανικής των Στερεών 

Σωμάτων (Mechanics of Solids). Η Ρευστομηχανική είναι οπωσδήποτε δυσκολότερη, γιατί στα 

στερεά σώματα έχει κανείς να κάνει με χωριστά και απτά στοιχεία, ενώ στα ρευστά δεν 

υπάρχουν χωριστά στοιχεία για να διακρίνονται. Η Ρευστομηχανική μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις 

κλάδους: Στην υδροστατική η οποία ασχολείται με τη μελέτη της μηχανικής των ρευστών που 

βρίσκονται σε ηρεμία, στην κινηματική η οποία ασχολείται με ταχύτητες και γραμμές ροής 

χωρίς να ενδιαφέρεται για δυνάμεις ή ενέργεια, και στη δυναμική των ρευστών η οποία 

ενδιαφέρεται για τις σχέσεις ταχυτήτων, επιταχύνσεων και δυνάμεων που ασκούνται από τα 

ρευστά ή πάνω σε ρευστά που κινούνται. Η κλασική Υδροδυναμική (Hydrodynamics) 

ασχολείται με φανταστικά ιδανικά ρευστά όπου δεν εμφανίζεται τριβή. Τα αποτελέσματα της 

μελέτης αυτής έχουν περιορισμένη πρακτική αξία. Γι’ αυτό το λόγο στο παρελθόν οι μηχανικοί 

είχαν στραφεί στα πειράματα και απ’ αυτά ανέπτυξαν εμπειρικούς τύπους που έδιναν 

απαντήσεις σε πρακτικά προβλήματα. Τη μελέτη των υγρών και όλες τις γνώσεις πάνω σε αυτά, 

τα πραγματεύεται, η Υδραυλική (Hydraulics). Στη Ρευστομηχανική οι θεμελιώδεις αρχές της 

υδροδυναμικής συνδυάζονται με τις πειραματικές τεχνικές της υδραυλικής. Τα πειραματικά 

δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικυρώσουν τη θεωρία ή για να δώσουν 

πληροφορίες, συμπληρωματικά στη μαθηματική ανάλυση.  
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  1.2  Ιστορία της Ρευστομηχανικής 

 

     Ο κλάδος της Ρευστομηχανικής έχει αναπτυχθεί από αρχαιοτάτων χρόνων, αφού η 

χρήση και η εκμετάλλευση του νερού έχριζε ιδιαίτερης σημασίας για τους ανθρώπους. Πρώτοι 

οι Αιγύπτιοι και ακολούθως οι Μεσοποτάμιοι, οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι κατάφεραν, με 

τεχνητά μέσα, να χρησιμοποιούν το νερό για δικό τους όφελος (π.χ. τα αρδευτικά κανάλια και τα 

ιστιοφόρα). Οι αρχαίοι Έλληνες είχανκάνει αξιοσημείωτες μελέτες, όπως εκείνη του Αρχιμήδη ο 

οποίος ανακάλυψε και διατύπωσε τις αρχές της άνωσης κατά τον 3οπ.Χ. αιώνα, ενώ επίσης 

γνωστές εφευρέσεις είναι ο ατμοστρόβιλος του Ήρωνα και η αντλία του Κτησίβιου. Οι αρχαίοι 

Ρωμαίοι είναι γνωστοί για τα υδραγωγεία και τα λουτρά τους, πολλά από τα οποία 

κατασκεύασαν τον 4οπ.Χ. αιώνα, και μερικά από αυτά λειτουργούν ακόμα και σήμερα. Κατά το 

μεσαίωνα στη Ρευστομηχανική, καθώς και στις περισσότερες επιστήμες, δεν υπήρξε πρόοδος. 

Την περίοδο της Αναγέννησης ο Isaac Newton (1642-1727), διατυπώνοντας τους νόμους της 

κίνησης, το νόμο του ιξώδους, το νόμο της βαρύτητας και αναπτύσσοντας επιπλέον τον 

διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό, είχε καθοριστική συμβολή στη Ρευστομηχανική, αλλά 

και γενικά στις σύγχρονες επιστήμες. Ωστόσο, οι περισσότερες ροές διέπονται από ιξώδες 

επενέργειες, και οι μηχανικοί του 18ου αιώνα με εκτέλεση πειραμάτων βρήκαν εμπειρικές 

εξισώσεις, θεμελιώνοντας έτσι την επιστήμη της Υδραυλικής.   Προς το τέλος του 19ου αιώνα 

αναγνωρίστηκε η σημασία των αδιάστατων αριθμών και η συσχέτισή τους με την τύρβη, και 

γεννήθηκε η διαστατική (ή ομοιωματική) ανάλυση. και μία ουσιαστικά χωρίς ιξώδες εξωτερική 

ζώνη μακριά από τα σύνορα. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στους μετέπειτα μηχανικούς να 

αναλύσουν πιο σύνθετες ροές.  
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2.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ 

 

              2.1 Ορισμός του Ρευστού 

 

          Ρευστό (Fluid) είναι μια ουσία που παραμορφώνεται συνεχώς όταν υφίσταται μια 

Διατμητική Τάση (Shear Stress) όσο μικρή και αν είναι αυτή. Διατμητική Δύναμη (Shear Force) 

είναι η συνιστώσα δύναμη που δρα κατά την εφαπτομένη μιας επιφάνειας και η δύναμη αυτή 

όταν διαιρεθεί με το εμβαδό της επιφάνειας, μας δίνει τη Μέση Διατμητική Τάση (Average 

Shear Stress) της επιφάνειας. Διατμητική Τάση σε κάποιο σημείο είναι το όριο του λόγου της 

Διατμητικής Δύναμης προς το Εμβαδόν, όταν αυτό τείνει στο μηδέν γύρω από το υπόψη σημείο. 

Θεωρούμε ότι έχουμε μια ουσία η οποία βρίσκεται μεταξύ δύο πλακών (σχήμα 1.1), με μικρή 

απόσταση η μία από την άλλη και μεγάλες σε μήκος ώστε να αγνοηθούν οι συνθήκες που 

επικρατούν στα άκρα τους. Η κάτω πλάκα είναι σταθερή ενώ στην πάνω πλάκα εφαρμόζεται μια 

δύναμη 𝐹, η οποία, ασκεί μια Διατμητική Τάση (Shear Stress)  𝐹𝐴 ⁄ σε κάθε σημείο μεταξύ των 

πλακών, όπου 𝐴 είναι το εμβαδόν της επάνω πλάκας. Όταν η δύναμη 𝐹 προκαλέσει την κίνηση 

της επάνω πλάκας με σταθερή ταχύτητα, όσο μικρό και αν είναι το μέτρο της 𝐹, συμπεραίνουμε 

ότι η ουσία που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο πλάκες είναι ρευστό (Fluid). Αυτό το είδος ροής, 

ονομάζεται ροή Couette.  
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                                       Σχήμα 2.1 Ροή Couette 

 

Τα πειράματα έχουν δείξει ότι η 𝐹 είναι ευθέως ανάλογη του 𝐴 και αντιστρόφως ανάλογη 

του πάχους 𝑡 όταν άλλα μεγέθη παραμένουν σταθερά. Αυτό εκφράζεται από την εξίσωση: 

𝐹=µAU t όπου 𝜇 ο συντελεστής αναλογίας και περιλαμβάνει την επίδραση του εξεταζόμενου 

ρευστού. 

 Αν 𝜏=𝐹𝐴 ⁄ η διατμητική τάση, τότε από την παραπάνω εξίσωση προκύπτει: τ=µU t και ο 

λόγος 𝑈𝑡 ⁄ εκφράζει τη γωνιακή ταχύτητα (ή ρυθμό μεταβολής) της γωνιακής παραμόρφωσης 

του ρευστού. Η γωνιακή ταχύτητα μπορεί επίσης να γραφτεί ως 𝑑𝑢𝑑𝑦 ⁄ , διότι το 𝑈𝑡 ⁄ αλλά και 

το 𝑑𝑢𝑑𝑦 ⁄ εκφράζουν το λόγο της μεταβολής της ταχύτητας προς το μήκος στο οποίο έ χουμε 

μεταβολή. Το κλάσμα 𝑑𝑢𝑑𝑦 ⁄ εκφράζει το ρυθμό με τον οποίο ένα στρώμα ( layer) κινείται 

σχετικά με ένα προσκείμενο σώμα. Οπότε η προηγούμενη εξίσωση γίνεται τ=µdu dy  όπου το 𝜇 

ονομάζεται ιξώδες ( viscosity) του ρευστού (ή συνεκτικότητα του ρευστού) και εκφράζει τον 

Νόμο του ιξώδους του Νεύτωνα. Διαφορετικά υλικά από τα ρευστά δεν μπορεί να ικανοποιούν 

τον ορισμό του ρευστού. Για παράδειγμα, μια πλαστική ουσία θα παραμορφώνεται κατά 
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ορισμένο ποσοστό ανάλογα με τη δύναμη, όχι όμως συνεχώς, όταν η επιβαλλόμενη τάση 

βρίσκεται κάτω από τη διατμητική τάση διαρροής. Συνεπώς, τα πλαστικά (Plastics) και τα 

στερεά (Solids) σώματα αποκλείονται από τα ρευστά (Fluids). Τα ρευστά διακρίνονται σε 

Νευτώνεια και μη Νευτώνεια. Στα Νευτώνεια, η σχέση μεταξύ διατμητικής τάσης και ταχύτητας 

παραμόρφωσης είναι γραμμική, σε αντίθεση με τα μη Νευτώνεια, όπου η σχέση μεταξύ του 

μέτρου της επιβεβλημένης διατμητικής τάσης και της ταχύτητας παραμόρφωσης δεν είναι 

γραμμική (σχήμα 1.2).  

 

               

 Σχήμα 2.2 Σύγκριση της συμπεριφοράς των τεσσάρων τύπων υγρών με ρυθμό 

διάτμησης σε συνάρτηση της εφαρμοζόμενης τάσης διάτμησης  
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2.2  Συνεχές Μέσο 

 

 Τα ρευστά αποτελούνται από μόρια τα οποία κινούνται συνεχώς σε ακανόνιστες τροχιές 

προς όλες τις διευθύνσεις. Λόγω της κίνησης αυτής, οι θέσεις και οι αποστάσεις μεταξύ των 

μορίων μεταβάλλονται συνεχώς, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται το πλήθος των μορίων που 

περιέχονται κάθε χρονική στιγμή σε έναν ορισμένο όγκο ρευστού. Το γεγονός αυτό καθιστά 

προβληματικό τον καθορισμό των ιδιοτήτων του ρευστού σε ένα σημείο του χώρου. Στη 

Μακροσκοπική ανάλυση των προβλημάτων ροής ρευστών υποθέτουμε ότι το ρευστό είναι ένα 

συνεχές μέσο. Η υπόθεση του συνεχούς μέσου οδηγεί στη παραδοχή ότι, σε μια δεδομένη 

χρονική στιγμή, οι ιδιότητες του ρευστού μεταβάλλονται από σημείο σε σημείο κατά τρόπο 

συνεχή. Έτσι στη Ρευστομηχανική, όταν μιλάμε για μία ιδιότητα του ρευστού σε ένα δεδομένο 

σημείο του χώρου, εννοούμε τη μέση στατιστική τιμή της ιδιότητας σε μια φυσική περιοχή 

όγκου 𝛿𝑉0. Η ποσότητα του ρευστού που περιέχεται στον οριακό όγκο 𝛿𝑉0 θεωρούμε ότι 

αποτελεί ένα σωματίδιο του ρευστού. Αυτός είναι και ο ουσιαστικός λόγος για τη χρήση του 

συνεχούς μέσου.  
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2.3  Ιδεώδες Ρευστό 

 

     Το Ιδεώδες (ή Ιδεατό) Ρευστό (inviscid fluid) ορίζεται συνήθως ως ένα ρευστό στο 

οποίο δεν υπάρχει καθόλου τριβή, δηλαδή, το ιξώδες του είναι μηδέν. Έτσι, οι εσωτερικές 

δυνάμεις σε κάθε εσωτερική τομή του είναι πάντοτε κάθετες στη διατομή, ακόμη και στη 

διάρκεια της κίνησης. Επομένως, οι δυνάμεις είναι καθαρά πιεστικές δυνάμεις. Παρότι τέτοιο 

ρευστό δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, πολλά ρευστά προσεγγίζουν την ατριβή ροή σε 

σημαντικές αποστάσεις από τα στερεά σύνορα, και μπορούμε συχνά να αναλύουμε τις 

συμπεριφορές τους υποθέτοντας ότι είναι ιδεώδη ρευστά. Δεν θα πρέπει να συγχέουμε το ιδεώδη 

ρευστό με το τέλειο αέριο.  

 

  

  

         2.4  Συνεκτικότητα (ή Ιξώδες)  

 

   Για τη μελέτη της ροής των ρευστών, στο ιξώδες (viscosity) χρειάζεται να εξεταστεί η 

φύση και τα χαρακτηριστικά του καθώς και οι συντελεστές μετατροπής του απολύτου και του 

κινηματικού ιξώδους. Το ιξώδες είναι η ιδιότητα εκείνη του ρευστού, που του δίνει τη 

δυνατότητα να ανθίσταται σε διάτμηση. Ο νόμος ιξώδους του Νεύτωνα 𝜏=𝜇 𝑑𝑢 /𝑑𝑦 αναφέρει ότι 

για μια δοσμένη ταχύτητα γωνιακής παραμόρφωσης του ρευστού η διατμητική τάση είναι 

ανάλογη προς το ιξώδες. Λόγου χάρη, τα λάδια των μηχανών των αυτοκινήτων έχουν υψηλή 

συνεκτικότητα και αντίσταση σε διάτμηση (είναι συνεκτικά), ενώ η βενζίνη έχει μικρή 
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συνεκτικότητα.  Οι δυνάμεις τριβής κατά τη ροή του ρευστού είναι αποτέλεσμα της συνοχής 

(cohesion) και της ανταλλαγής ορμής μεταξύ των μορίων του ρευστού.  Όταν η θερμοκρασία 

αυξάνει, τα ιξώδη όλων των υγρών μειώνονται, ενώ τα ιξώδη όλων των αερίων αυξάνονται. Η 

αντίσταση ενός ρευστού σε διάτμηση εξαρτάται από τη συνοχή του και από την ταχύτητα 

μεταφοράς της μοριακής ορμής (molecular momentum). Στα υγρά οι αποστάσεις μεταξύ των 

μορίων είναι πολύ μικρότερες από ότι στα αέρια και επομένως οι δυνάμεις συνοχής είναι πολύ 

μεγαλύτερες από ότι στα αέρια. Στα υγρά το ιξώδες οφείλεται κυρίως στις δυνάμεις συνοχής και 

αφού οι δυνάμεις μειώνονται με την αύξηση της θερμοκρασίας, μειώνεται και το ιξώδες. 

Αντίθετα στα αέρια, οι δυνάμεις συνοχής είναι πολύ μικρές, και η αντίσταση σε διάτμηση 

οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στην ανταλλαγή μορίων μεταξύ στρωμάτων διαφορετικών 

ταχυτήτων. Σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες η μοριακή δραστηριότητα αυξάνει και προκαλεί την 

αύξηση του ιξώδους των αερίων με τη θερμοκρασία. Η τιμή του ιξώδους προσδιορίζεται από 

την εξίσωση ιξώδους του Νεύτωνα λύνοντας ως προς 𝜇: 𝜇= 𝜏 𝑑𝑢/𝑑𝑦 . Το ιξώδες 𝜇 αποκαλείται 

και απόλυτο ιξώδες ( absolute viscosity) ή δυναμικό ιξώδες (dynamic viscosity) για να μην 

μπερδεύεται με το κινηματικό ιξώδες 𝜈 (kinematic viscosity), το οποίο είναι ο λόγος του ιξώδους 

προς την πυκνότητα της μάζας, δηλαδή: 𝜈=𝜇/𝜌   

 

 

 

2.5  Συμπιεστά και ασυμπίεστα ρευστά  

 Η Ρευστομηχανική ασχολείται και με συμπιεστά και με ασυμπίεστα ρευστά, δηλαδή 

υγρά και αέρια σταθερής ή μεταβλητής πυκνότητας. Αν και στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν 
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ασυμπίεστα ρευστά, η παραδοχή αυτή τίθεται όταν η αλλαγή στην πυκνότητα με την πίεση είναι 

τόσο μικρή ώστε να είναι αμελητέα. Αυτό συνήθως συμβαίνει στα υγρά. Τα αέρια, επίσης 

μπορούν να θεωρηθούν ασυμπίεστα, όταν η μεταβολή της πίεσης είναι μικρή συγκρινόμενη με 

την απόλυτη πίεση. Συνήθως θεωρούμε τα υγρά ως ασυμπίεστα ρευστά, παρ’ ότι τα ηχητικά 

κύματα, που στην πραγματικότητα είναι κύματα πίεσης, διαδίδονται μέσα από αυτά. Αυτό 

αποδεικνύει την ελαστικότητα των υγρών.  Τα πραγματικά αέρια (real gases) ικανοποιούν κατά 

προσέγγιση, το νόμο των τέλειων αερίων (perfect gases), όταν βρίσκονται κάτω από την κρίσιμη 

πίεση και πάνω από την κρίσιμη θερμοκρασία. Έτσι συμπιέζονται σύμφωνα με το νόμο των 

τέλειων αερίων. Η συμπιεστότητα (μεταβολή του όγκου εξαιτίας μεταβολής της πίεσης) ενός 

υγρού είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το Ογκικό Μέτρο Ελαστικότητάς του (volume modulus 

of elasticity), γνωστό επίσης και ως Μέτρο Διόγκωσης (bulk modulus). Αυτό ορίζεται από τη 

σχέση: 𝛦v=−𝜐(𝑑𝑝/𝑑𝜐 )=−(𝜐/𝑑𝜐 )𝑑𝑝.  

Όπου 𝜐 ο ειδικός όγκος και 𝑝 η πίεση. Επειδή ο λόγος 𝜐/𝑑𝜐  είναι αδιάστατος, οι 

μονάδες των 𝛦v και 𝑝 είναι ίδιες. Το μέτρο διόγκωσης είναι κάτι ανάλογο με το μέτρο 

Ελαστικότητας των στερεών. Ωστόσο, για τα υγρά ορίζεται με βάση τον όγκο και όχι όπως στη 

γνωστή μονοδιάστατη σχέση τάσεων – τροπών για τα στερεά σώματα.   
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2.6   Ειδη  Ροης 

 

 Η ροή των ρευστών μπορεί να ταξινομηθεί σε: 

 • Μονοδιάστατη (1D), Δισδιάστατη (2D) και Τρισδιάστατη (3D) • Ροή πραγματικού 

ρευστού ή ροή ιδεώδους ρευστού   

 • Ροή ασυμπίεστου ρευστού ή ροή συμπιεστού ρευστού   

• Μόνιμη ή μεταβαλλόμενη ροή (η συμπεριφορά των ιδιοτήτων) ως προς το χρόνο • Ροή 

υπό πίεση ή βαρυτική ροή   

• Χωραία σταθερή ή χωραία μεταβαλλόμενη ροή (συμπεριφορά της πυκνότητας του 

ρευστού και της τοπικής μέσης ταχύτητας σε όλα τα σημεία του ροϊκού πεδίου)  • Στρωτή ή 

Τυρβώδης ροή   

• Σταθεροποιημένη ή μη σταθεροποιημένη ροή  

• Ομοιόμορφη ή ανομοιόμορφη ροή (για ανοιχτούς αγωγούς)  

• Υποκρίσιμη ή Υπερκρίσιμη ροή (για ανοιχτούς αγωγούς)  

• Υποηχητική ή Υπερηχητική (για συμπιεστή ροή)  

• Στρόβιλη ή Άστρόβιλη ροή (στη μαθηματική υδροδυναμική)  

• Συγκλίνουσα ή Αποκλίνουσα ροή  

• Διαταραγμένη ροή  

• Ισόθερμη ροή (υπό σταθερή θερμοκρασία)  

• Αδιαβατική (χωρίς μεταφορά θερμότητας) 

 • Ισεντροπική (άτριβη αδιαβατική)  Σε ορισμένες περιπτώσεις διάφοροι τύποι της ροής 

μπορούν να συνυπάρξουν.   
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 2.7  Τροχιές Στοιχείων Ρευστού και Γραμμές Ροής  

 

   Τροχιά στοιχείου ρευστού (path line), είναι η τροχιά που ακολουθεί ένα και μόνο 

σωματίδιο σε μία χρονική περίοδο. Αν υπήρχε φακός που να τραβήξει εικόνα της ροής, θα 

έδειχνε τη διαδρομή που ακολουθήθηκε από το σωματίδιο. Η τροχιά δείχνει την κατεύθυνση της 

ταχύτητας του σωματιδίου σε διαδοχικές χρονικές στιγμές. Οι γραμμές ροής ή ροϊκές γραμμές 

(streamlines) δείχνουν τη μέση κατεύθυνση ενός αριθμού σωματιδίων κατά την ίδια χρονική 

στιγμή. Μια σειρά καμπύλων σχεδιασμένων να εφάπτονται στα μέσα των διανυσμάτων των 

ταχυτήτων θα αποτελούσαν τις γραμμές ροής. Τροχιές και γραμμές ροής είναι ακριβώς οι ίδιες 

στη μόνιμη ροή ενός ρευστού στο οποίο δεν υπάρχουν διακυμαινόμενες συνιστώσες ταχύτητας, 

με άλλα λόγια για πραγματικά μόνιμη ροή ή στη στρωτή (laminar) ροή, όπου τα στρώματα του 

ρευστού ολισθαίνουν απαλά το ένα πάνω στο άλλο. Στην τυρβώδη ροή οι τροχιές και οι ροϊκές 

γραμμές δεν συμπίπτουν, οι τροχιές είναι πολύ ακανόνιστες, ενώ οι ροϊκές γραμμές εφάπτονται 

παντού στην τοπική μέση χρονική ταχύτητα.  

  

 

.2.8  Ρυθμός μεταβολής μάζας και μέση ταχύτητα   

Την ποσότητα του ρευστού που περνά στη μονάδα του χρόνου από μία εγκάρσια τομή 

την ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής ή ροή της μάζας (flow rate). Μπορούμε να την εκφράσουμε 

πρώτον συναρτήσει της μεταβολής του όγκου της ροής (𝑚3𝑠 ⁄), δεύτερον συναρτήσει της 

μεταβολής της μάζας τη ς ροής (𝑘𝑔𝑠 ⁄), και τρίτον συναρτήσει της μεταβολής του βάρους της 

ροής (𝑘𝑁𝑠 ⁄). Για ασυμπίεστα ρευστά συνήθως χρησιμοποιούμε το ρυθμό μεταβολής του όγκου 
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της ροής, ενώ για συμπιεστά το ρυθμό μεταβολής του βάρους ή της μάζας της ροής. Σε μόνιμη 

ροή μέσα σε σύστημα συντεταγμένων 𝑥𝑦𝑧 αξόνων για απειροστό εμβαδό 𝑑𝐴 και μέση ταχύτητα 

𝑢, η ογκική ταχύτητα της ροής που περνά από το απειροστό στοιχείο 𝑑𝐴 είναι:                   

                                           𝑑𝑄=𝑢∙𝑑𝐴=(𝑢cos𝜃)𝑑𝐴=𝑢(cos𝜃𝑑𝐴)=𝑢𝑑𝐴′  

 

Όπου 𝑑𝐴′ είναι η προβολή του 𝑑𝐴 στο επίπεδο που είναι κάθετο στην κατεύθυνση της 

ταχύτητας 𝑢. Αυτό δείχνει ότι ο ρυθμός μεταβολής του όγκου της ροής ισούται με το μέτρο της 

μέσης ταχύτητας πολλαπλασιασμένο με το εμβαδό της ροής κάθετα στην κατεύθυνση της 

ταχύτητας. Μπορούμε να υπολογίσουμε το ρυθμό μεταβολής της μάζας ή του βάρους της ροής 

αν πολλαπλασιάσουμε το ρυθμό μεταβολής του όγκου της ροής με τη πυκνότητα ή το ειδικό 

βάρος του ρευστού, αντίστοιχα.  
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3  Βασικές έννοιες της ρευστομηχανικής 

  

   3.1  Σύστημα και όγκος ελέγχου  

 

   Ως ρευστό Σύστημα (S) αναφέρεται μια συγκεκριμένη μάζα ρευστού που περιορίζεται 

από τα σύνορα μια κλειστής επιφάνειας. Η μορφή του συστήματος, και επομένως και των 

συνόρων, μπορεί να μεταβάλλεται με το χρόνο. Καθώς το ρευστό κινείται και παραμορφώνεται, 

έτσι και το σύστημα που το περιέχει μετακινείται και παραμορφώνεται. Το μέγεθος και η μορφή 

του συστήματος είναι τελείως προαιρετικά (απειροελάχιστο ή αρκετά μεγάλο). Αντίθετα, ο 

Όγκος Ελέγχου (Control Volume, CV) αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη περιοχή του χώρου, η 

οποία ούτε κινείται ούτε αλλάζει μορφή. Συνήθως τον επιλέγουμε ως μία περιοχή στην οποία 

εισέρχεται και εξέρχεται ρευστό. Τα κλειστά του σύνορα τα λέμε Επιφάνεια Ελέγχου (Control 

Surface). Και εδώ το μέγεθος και η μορφή του Όγκου Ελέγχου είναι τελείως προαιρετικά. Στην 

πραγματικότητα η επιφάνεια ελέγχου μπορεί να κινείται στο χώρο ως προς κάποιο απόλυτο 

σύστημα αναφοράς. Αυτό είναι αποδεκτό εφόσον η κίνηση περιορίζεται σε μετάθεση με 

σταθερή ταχύτητα. Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του όγκου ελέγχου είναι ότι 

ανταλλάσσει πάντοτε μάζα με το περιβάλλον του ενώ, ταυτόχρονα, μπορεί να ανταλλάσσει και 

ενέργεια, σε μορφή θερμότητας ή έργου. Όμως η ίδια μάζα είναι «φορέας» ορμής και ενέργειας 

(κινητικής, δυναμικής, εσωτερικής). Έτσι μεταξύ του όγκου ελέγχου και του περιβάλλοντος 

υπάρχει συνεχής επικοινωνία που εκδηλώνεται με τη μεταφορά μάζας, ορμής και ενέργειας 

μέσω της επιφάνειας ελέγχου. Η μάζα του όγκου ελέγχου μπορεί να διατηρείται σταθερή ή να 

μεταβάλλεται με το χρόνο.  
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 3.2  Κύριες Μέθοδοι Ανάλυσης Ροής Ρευστών Μακροσκοπική Ανάλυση  

 

               Κύριες Μέθοδοι Ανάλυσης Ροής Ρευστών Μακροσκοπική Ανάλυση:είναι η μέθοδος 

ανάλυσης όγκων ελέγχου πεπερασμένων διαστάσεων. Αν σε έναν τέτοιο όγκο ελέγχου 

εφαρμόσουμε τις βασικές αρχές διατήρησης μάζας, ορμής, ενέργειας, θα προκύψουν οι 

ολοκληρωτικές (ή μακροσκοπικές) εξισώσεις συνέχειας, ορμής και ενέργειας αντίστοιχα. Από 

τη λύση των εξισώσεων αυτών λαμβάνονται μέσες τιμές ή προσεγγιστικές σχέσεις ιδιοτήτων οι 

οποίες, όμως, δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Μερικά από τα μεγέθη που υπολογίζονται με 

τη χρησιμοποίηση των ολοκληρωτικών εξισώσεων ροής είναι η μέση ταχύτητα, η πτώση πίεσης, 

κ.ά. Η μέθοδος της μακροσκοπικής ανάλυσης χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που 

ενδιαφερόμαστε για την επίδραση της ροής πάνω σε ένα μηχάνημα ή για μια πολύ γενική 

περιγραφή της συμπεριφοράς του ρευστού. Παρ’ ότι και οι τρεις μέθοδοι ανάλυσης είναι εξίσου 

σημαντικές, αυτή η μέθοδος είναι η πιο σημαντική για ένα μηχανικό, γιατί αποτελεί την 

πρακτική προσέγγιση για την ανάλυση ενός δεδομένου προβλήματος ροής. Διαφορική Ανάλυση: 

Είναι η μέθοδος ανάλυσης όγκων ελέγχου απειροστών διαστάσεων. Αν σε έναν απειροστό όγκο 

ελέγχου εφαρμόσουμε τις τρεις βασικές αρχές διατήρησης, θα προκύψουν οι διαφορικές 

εξισώσεις συνέχειας, ορμής και ενέργειας. Για τη μαθηματική τους ολοκλήρωση, οι διαφορικές 

εξισώσεις πρέπει να συμπληρωθούν με κατάλληλες οριακές συνθήκες (πιθανώς και αρχικές). 

Αντίθετα προς τις ολοκληρωτικές εξισώσεις, οι διαφορικές εξισώσεις ροής δίνουν ακριβείς τιμές 

ή κατανομές ιδιοτήτων, όπως π.χ., της ταχύτητας και των διατμητικών τάσεων. Από τις 

κατανομές αυτές μπορεί να υπολογισθούν εύκολα διάφορα μεγέθη, όπως η μέγιστη ταχύτητα, η 

ογκομετρική παροχή, κ.ά. Η μέθοδος της διαφορικής ανάλυσης χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις 
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όπου ενδιαφερόμαστε για λεπτομέρειες του πεδίου ροή. Οι διαφορικές εξισώσεις συνέχειας, 

ορμής και ενέργειας προκύπτουν από τις αντίστοιχες ολοκληρωτικές εξισώσεις (και αντίστροφα) 

με άμεση εφαρμογή του θεωρήματος Gauss.  

Διαστατική Ανάλυση:Είναι μία μέθοδος με την οποία επιτυγχάνεται η συγκρότηση των 

φυσικών και γεωμετρικών μεγεθών που επηρεάζουν ένα φυσικό φαινόμενο σε αδιάστατες 

ομάδες (όπως είναι π.χ. ο αριθμός Reynolds), έτσι ώστε να διευκολύνεται η ερμηνεία των 

συμπερασμάτων και να εκτείνεται η περιοχή εφαρμογής των πειραματικών αποτελεσμάτων. 

Επειδή ο αριθμός των αδιάστατων ομάδων είναι μικρότερος από τον αριθμό των διαστατικών 

μεγεθών, περιορίζεται ο αριθμός των παραμέτρων που ελέγχουν το φαινόμενο και η θεώρηση 

του προβλήματος απλουστεύεται σημαντικά. Η διαστατική ανάλυση δεν αποτελεί μέθοδο 

επίλυσης προβλημάτων, αλλά μέθοδο αριστοποίησης της πειραματικής μελέτης τους. Η 

πειραματική μελέτη των προβλημάτων γίνεται σχεδόν πάντα με τη χρησιμοποίηση μοντέλων 

(ομοιωμάτων γεωμετρικά όμοιων με το πρότυπο). Ανάμεσα σε μοντέλο και πρότυπο πρέπει να 

υπάρχει δυναμική ομοιότητα, δηλαδή, οι αδιάστατες ομάδες που χαρακτηρίζουν το υπό εξέταση 

φαινόμενο ροής να έχουν τις ίδιες τιμές σε μοντέλο και πρότυπο.  
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          3.3  Αρχές διατήρησης της δευστομηχανικής  

 

Η αναλυτική μελέτη των προβλημάτων ροής βασίζεται, κυρίως, σε τρεις φυσικούς    

νόμους.  

 I. Το νόμο διατήρησης της μάζας:  

                                       

II. Το νόμο διατήρησης της ορμής (δεύτερο νόμο κίνησης του Νεύτωνα):  

                                                    

III. Το νόμο διατήρησης της ενέργειας (πρώτο θερμοδυναμικό νόμο):  

                                                                     

 Όπου ο δείκτης 𝑆 δηλώνει ότι οι εξισώσεις αυτές εφαρμόζονται σε σύστημα ρευστού και 

περιγράφουν τί συμβαίνει σε αυτό όταν υφίσταται κάποια επίδραση από το περιβάλλον του. Οι 

παραπάνω εξισώσεις δεν είναι γενικά κατάλληλες για τη μελέτη των προβλημάτων της 

Ρευστομηχανικής, σε αντίθεση με τη μελέτη προβλημάτων της Μηχανικής των Στερεών. Έτσι 

απαιτείται η τροποποίηση των παραπάνω εξισώσεων ώστε να εφαρμόζονται σε όγκο ελέγχου. Οι 

νέες αυτές μορφές, ανάλογα με το μαθηματικό τρόπο που περιγράφονται, ονομάζονται είτε 

ολοκληρωτικές είτε διαφορικές εξισώσεις διατήρησης (μάζας, ορμής, ενέργειας) και 

περιγράφουν την επίδραση της ροής πάνω στον ορισμένο όγκο ελέγχου.   
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 3.4  Το Θεώρημα Μεταφοράς του Reynolds 

  

  Στις παραπάνω εξισώσεις προκύπτει ότι σε αυτές υπάρχει η χρονική παράγωγος μιας 

εκτατικής ιδιότητας (𝑚,𝛲,𝐸). Έτσι αν παραστήσουμε με 𝐵 μία τυχαία εκτατική ιδιότητα του 

συστήματος, τότε σε καθεμιά από τις παραπάνω εξισώσεις θα εμφανίζεται η παράγωγος 𝑑𝐵/𝑑𝑡  

, και ως 𝑏 ορίζεται η ένταση της ιδιότητας αυτής ανά μονάδα μάζας ρευστ ού, 𝑏=𝑑𝐵/𝑑𝑚  . 

Τώρα για να μετατρέψουμε τη διατύπωση των φυσικών νόμων από σύστημα σε όγκο ελέγχου, 

πρέπει να μετατρέψουμε το ρυθμό μεταβολής της 𝐵 του συστήματος σε χρονικές μεταβολές για 

τον όγκο ελέγχου. Έστω μια οριακή διεργασία ροής ρευστού στην οποία εμπλέκονται ένα 

σύστημα και ένας όγκος ελέγχου.  

                                   

Σχήμα 3.4.1  Κίνηση συστήματος ως προς ακίνητο όγκο ελέγχου  

 

Το σύστημα κινείται μέσα στο πεδίο ροής, ενώ ο όγκος ελέγχου παραμένει ακίνητος ως 

προς το ακίνητο σύστημα συντεταγμένων 𝑥𝑦𝑧 (βλέπε σχήμα 1.3). Για χρονική στιγμή 𝑡=𝑡0, τα 

όρια του συστήματος και του όγκου ελέγχου συμπίπτουν. Μετά από χρόνο 𝛿𝑡, το σύστημα έχει 
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μετατοπιστεί στο χώρο και καταλαμβάνει διαφορετικές περιοχές του πεδίου ροής, σε σχέση με 

τη χρονική στιγμή 𝑡0. Αυτό σημαίνει ότι στο χρόνο 𝛿𝑡, μία ποσότητα ρευστού εισέρχεται στον 

όγκο ελέγχου, ενώ ταυτόχρονα μία άλλη ποσότητα εξέρχεται από αυτόν. Αυτή η ροή της μάζας 

επηρεάζει την ποσότητα της ιδιότητας 𝐵 που περιέχεται, κάθε στιγμή, στον όγκο ελέγχου. Μετά 

από μαθηματικές πράξεις καταλήγουμε στο θεώρημα μεταφοράς του Reynolds, όπου μας λέει 

πως, ο ρυθμός μεταβολής της εκτατικής ιδιότητας 𝐵 του συστήματος, ισούται με το ρυθμό 

μεταβολής της ιδιότητας 𝐵 του ρευστού που περιέχεται στον όγκο ελέγχου, συν το ρυθμό 

καθαρής εκροής της ποσότητας 𝐵 από τον όγκο ελέγχου, λόγω ροής ρευστού. 

Οπότε έχουμε την μαθηματική  έκφραση:  

                                     

όπου 𝜌𝑑𝑉 είναι η μάζα του ρευστού που περιέχεται στον στοιχειώδη όγκο 𝑑𝑉 του όγκου 

ελέγχου και 𝑏𝜌(𝜐∙𝑛)𝑑𝐴 είναι ο ρυθμός ροής μάζας του ρευστού διαμέσου του στοιχειώδους 

τμήματος 𝑑𝐴 της επιφάνειας ελέγχου.  
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           3.5  Ολοκληρωματικές εξισώσεις συνέχειας, ορμής και ενέργειας  

 

  Η ολοκληρωματική εξίσωση της συνέχειας αποτελεί τη μαθηματική διατύπωση 

τουνόμου διατήρησης της μάζας για όγκο ελέγχου. Θα εφαρμόσουμε το θεώρημα μεταφοράς 

του Reynolds και στη θέση της εκτατικής ιδιότητας 𝐵 θα θέσουμε τη μάζα 𝑚, το θεώρημα 

μεταφοράς τροποποιείται ως εξής: 

                                        

 

Η παραπάνω εξίσωση αποτελεί τη γενική μορφή της ολοκληρωτικής εξίσωσης της 

συνέχειας και εκφράζει το νόμο διατήρησης της μάζας για ακίνητο όγκο ελέγχου.  

Για μόνιμη ροή: 

                                                

Για ασυμπίεστη ροή: 

                                          

Η ολοκληρωματική εξίσωση της ορμής αποτελεί την μαθηματική διατύπωση του 

δεύτερου νόμου του Νεύτωνα για όγκο ελέγχου. Θα εφαρμόσουμε και εδώ το θεώρημα 

μεταφοράς του Reynolds, θα αντικαταστήσουμε την εκτατική ιδιότητα 𝐵, με την ορμή 𝛲 (=𝑚∙𝜐), 

οπότε η ιδιότητα 𝑏 (ως ορμή ανά μονάδα μάζας) είναι ίση με την ταχύτητα 𝜐. Έτσι το θεώρημα 

μεταφοράς τροποποιείται ως εξής: 
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Σύμφωνα με το δεύτερο νόμο κίνησης του Νεύτωνα για σύστημα, ο ρυθμός μεταβολής 

της ορμής 𝛲 (το αριστερό μέλος της παραπάνω εξίσωσης) ισούται με τη συνισταμένη 𝐹 των 

εξωτερικών δυνάμεων που δρουν πάνω στο σύστημα:                                                                                                                                                                                                               

                                                         

και με την υπόθεση ότι τη χρονική στιγμή 𝑡0, το σύστημα και ο όγκος ελέγχου 

συμπίπτουν, η δύναμη 𝐹 μπορεί να θεωρηθεί ότι παριστάνει τη συνισταμένη των εξωτερικών 

δυνάμεων που δρουν πάνω στον όγκο ελέγχου τη στιγμή 𝑡0, έτσι η εξίσωση γίνεται:   

                                              

η οποία αποτελεί τη γενική ολοκληρωματική μορφή της εξίσωσης της ορμής για ακίνητο 

όγκο ελέγχου.  Για όγκο ελέγχου κινούμενο με σταθερή ταχύτητα, η ολοκληρωματική εξίσωση 

της ορμής γίνεται: 

                                              

όπου 𝜐𝑟 είναι η σχετική ταχύτητα του ρευστού ως προς την επιφάνεια ελέγχου. 

Για μόνημη ροή: 

                                                        

Η ολοκληρωματική εξίσωση της  ενέργεια αποτελεί  την μαθηματική διατύπωση  

τουνόμου διατήρησης της ενέργειας για όγκο ελέγχου. Εφαρμόζοντας το θεώρημα μεταφοράς 
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του Reynolds, παρόμοια με τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις (συνέχειας και ορμής), στη θέση 

της αυθαίρετης εκτατικής ιδιότητας 𝐵 θα θέσουμε την ολική ενέργεια 𝐸. Επειδή 𝛦=𝑚∙𝑒 (όπου 

𝑚=μάζα και 𝑒=ειδική ενέργεια), η ιδιότητα 𝑏 (ως ενέργεια ανά μονάδα μάζας) είναι ίση με την 

ειδική ενέργεια του ρευστού. Έτσι 𝐵=𝐸και 𝑏=𝑒, έχουμε:   

                                                  

Σύμφωνα με το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα, ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας (το 

αριστερό μέλος της εξίσωσης) είναι: 

                                                              

                                                            

 

όπου �̇� είναι ο ρυθμός πρόσδοσης θερμότητας στο σύστημα από το περιβάλλον και 𝑊 ̇ ο 

ρυθμός απόδοσης έργου από το σύστημα στο περιβάλλον. Με την υπόθεση ότι τη χρονική 

στιγμή 𝑡0, το σύστημα και ο όγκος ελέγχου συμπίπτουν, τα μεγέθη 𝑄 ̇ και 𝑊 ̇ μπορεί να 

θεωρηθούν ότι παριστάνουν τους ρυθμούς ανταλλαγής ενέργειας μεταξύ του όγκου ελέγχου και 

του περιβάλλοντος, δηλαδή: 
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Άρα η γενική μορφή της ολοκληρωτικής εξίσωσης της ενέργειας είναι: 

                                      

 

Η παραπάνω μορφή της εξίσωσης ενέργειας είναι ασαφής όσον αφορά τους όρους 𝑒,𝑄,𝑊 

που εμφανίζονται σε αυτήν.  Στη Ρευστομηχανική έχουμε συνήθως τρεις μορφές Ενέργειας. Τη 

Δυναμική, τη Κινητική και την Εσωτερική. Έτσι η ειδική ενέργεια 𝑒 ισούται: 𝑒=𝑒𝛿+𝑒𝑘+𝑢 ,όπου 

𝑒𝛿,𝑒𝑘,𝑢 είναι η δυναμική, η κινητική και η εσωτερική ενέργεια αντίστοιχα, ανηγμένες στη 

μονάδα μάζας του ρευστού. Η Θερμότητα (𝑄) μεταδίδεται από μια περιοχή υψηλής 

θερμοκρασίας σε άλλη χαμηλότερης θερμοκρασίας με τρεις βασικούς μηχανισμούς. Με Αγωγή 

Θερμότητας, με Συναγωγή Θερμότητας και με Ακτινοβολία. Στη Ρευστομηχανική, το Έργο (𝑊) 

εμφανίζεται σε δύο μορφές. Ως Αξονικό Έργο (Ws) και ως Έργο Επιφανειακών δυνάμεων (Wσ).  

 

 

 

3.6  Διαφορές μεταξύ ολοκληρωματικών και διαφορικών εξισώσεων 

 

 Οι βασικές διαφορές μεταξύ των Ολοκληρωματικών και Διαφορικών εξισώσεων 

συνέχειας, μάζας και ενέργειας είναι στο τρόπο με τον οποίο τις εκφράζουν, πότε τις 

χρησιμοποιούν, τα αποτελέσματα τους και πού εφαρμόζονται. Μπορούν να εξαχθούν οι μεν από 

τις δε, μέσω του θεωρήματος απόκλισης του Gauss, αρκεί οι διαφορικές εξισώσεις να 
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συμπληρώνονται από αρχικές και οριακές συνθήκες για να είναι εφικτή η μαθηματική 

ολοκλήρωση τους.  

Οι ολοκληρωματικές εξισώσεις: 

• Εκφράζουν τις διατηρητικές αρχές μάζας, ορμής και ενέργειας για μία ορισμένη 

περιοχή του χώρου 

• Χρησιμοποιούνται όταν ενδιαφερόμαστε για μια γενική περιγραφή του πεδίου ροής. 

 • Δίνουν μέσες τιμές ή προσεγγιστικές σχέσεις των μεταβλητών του πεδίου ροής.  

• Εφαρμόζονται σε όγκους ελέγχου πεπερασμένου μεγέθους, οι οποίοι μπορεί να 

περιλαμβάνουν περισσότερες από μία φάσεις (π.χ. και ρευστό και στερεά σώματα)  

 

Οι διαφορικές εξισώσεις:  

• Εκφράζουν τις διατηρητικές αρχές μάζας, ορμής και ενέργειας για ορισμένο σημείο του 

χώρου 

• Χρησιμοποιούνται όταν ενδιαφερόμαστε για τη λεπτομερή περιγραφή του πεδίου ροής.  

• Δίνουν ακριβείς τιμές ή κατανομές των μεταβλητών του πεδίου ροής. 

 • Εφαρμόζονται σε όγκους ελέγχου απειροστού μεγέθους, οι οποίοι περιορίζονται σε μία 

μόνο φάση. 
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          3.7  Οριακές και αρχικές συνθήκες   

 

Οι αρχικές (ή/και τελικές, ανάλογα με το πρόβλημα) συνθήκες απομονώνουν το χρονικό 

διάστημα που μας ενδιαφέρει. Οι συνθήκες αυτές χρειάζονται όταν η ροή του ρευστού είναι μη 

μόνιμη, οπότε στις διαφορικές εξισώσεις που διέπουν τη ροή υπάρχουν και παράγωγοι των 

εξαρτημένων μεταβλητών ως προς το χρόνο. Έτσι για να μπορέσουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα 

μη μόνιμης ροής, πρέπει να καθορίσουμε τιμές ή κατανομές τιμών για κάθε εξαρτημένη 

μεταβλητή τη χρονική στιγμή έναρξης (ή/και πέρατος) του πειράματος.  Οι οριακές συνθήκες 

αναφέρονται στα όρια του όγκου ελέγχου και μας ορίζουν κάποια φυσική αρχή, που τα 

χαρακτηρίζει, η οποία ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα που εξετάζεται ο όγκος ελέγχου. Από 

φυσική άποψη, οι οριακές συνθήκες εκφράζουν την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τον 

όγκο ελέγχου, ενώ από μαθηματική άποψη μας οριοθετούν την περιοχή του χώρου που μας 

ενδιαφέρει. Το συνηθέστερο όριο είναι μία ορατή φυσική διεπιφάνεια, όπως στερεού-ρευστού, 

υγρού-υγρού και υγρού-αερίου. Στη διεπιφάνεια στερεού-ρευστού ισχύει η συνθήκη μη 

ολίσθησης, δηλαδή, τα πραγματικά (𝜇≠0) ρευστά στα σημεία επαφής τους με στερεά σώματα 

αποκτούν την ταχύτητα του στερεού. Για τη διεπιφάνεια υγρού-υγρού ισχύουν δύο οριακές 

συνθήκες, με τη πρώτη συνθήκη, γνωστή ως κινηματική οριακή συνθήκη, που αναφέρει ότι οι 

ταχύτητες δύο μη αναμείξιμων πραγματικών ρευστών στα σημεία επαφής τους είναι ίσες, και η 

δεύτερη συνθήκη, γνωστή ως συνθήκη μηχανικής ισορροπίας, που αναφέρει ότι στα σημεία 

επαφής υγρών-υγρών αναπτύσσονται ίσες τάσεις. Τέλος για τη διεπιφάνεια υγρού-αερίου ισχύει 

ότι ο ρυθμός ροής ορμής στην υγρή φάση είναι μηδέν. Η επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά 
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αρχικών και οριακών συνθηκών καθορίζεται από τη φύση του προβλήματος, έτσι ώστε να οι 

διαφορικές εξισώσεις να μας οδηγούν σε λύσεις με φυσικό νόημα.  

  

 

 

3.8  Διαφορικές εξισώσεις συνέχειας, ορμής και μηχ. ενέργειας  

 

Η διαφορικη εξίσωση συνέχειας ακφραζει τηνδιατήρησης της μάζας για ένα ορισμένο 

σημείο του χώρου. Για να εξάγουμε την εξίσωση αυτή, εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της 

μάζας σε έναν ακίνητο όγκο ελέγχου απειροστού μεγέθους διαμέσου του οποίου διέρχεται ένα 

ρευστό. Η αρχή διατήρησης της μάζας για όγκο ελέγχου ως μαθηματική έννοια εκφράζεται ως: 

                         

                                   

 

O ορισμός του ανυσματικού τελεστή όμως είναι: 

                                   

 

 

Οπότε η γενική μορφή της διαφορικής εξίσωσης σε ανυσματικό συμβολισμό, που ισχύει 

για κάθε περίπτωση τρισδιάστατης ροής (μόνιμης ή μη μόνιμης, στρωτής ή τυρβώδους, 
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συμπιεστής ή ασυμπίεστης) ενός καθαρού ρευστού ή ομοιογενούς μείγματος ρευστών 

(πραγματικών ή ιδεατών), με την προϋπόθεση ότι δε συμβαίνουν πυρηνικές ή χημικές 

αντιδράσεις στον CV, είναι: 

                                      

Για μμόνιμη ροή: 

                                            

Η εξίσωση συνέχειας χρησιμοποιείται κυρίως για να απλοποιεί τις ανάλογες διαφορικές 

μορφές των εξισώσεων ορμής και ενέργειας, με τις οποίες πρέπει να ισχύει ταυτόχρονα σε κάθε 

πρόβλημα ροής ρευστών. 

 

 

Η εξίσωση της ορμής εκφράζει τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα για ένα ορισμένο σημείο 

του χώρου. Για να εξάγουμε την εξίσωση αυτή, εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της ορμής 

σε έναν ακίνητο όγκο ελέγχου απειροστού μεγέθους διαμέσου του οποίου διέρχεται ένα ρευστό. 

Μαθηματικά  εκφράζεται με δύο τρόπους, τον τύπο Euler και τον τύπου Lagrange. 

H τύπου Euler εξίσωση ορμής είναι η ακόλουθη: 

                                    

Συνήθως, σε εφαρμογές, η εξίσωση τύπου Euler εμφανίζεται υπό τη μορφή:  
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Όπου  θυ/θt  είναι η τοπική επιτάχυνση  και ο άλλος όρος είναι η επιτάχυνση μεταφοράς 

του ρευστού. 

 

Η τύπου Lagrange εξίσωση ορμής είναι η ακόλουθη: 

                                        

Επειδή η ολική επιτάχυνση ενός κινούμενου σωματιδίου είναι:                                

𝑎=𝐷𝜐/ 𝐷𝑡=𝜕𝜐/ 𝜕𝑡+𝜐∙∇𝜐 η παραπάνω εξίσωση μας δηλώνει ότι ένα σωματίδιο του ρευστού 

επιταχύνεται υπό την επίδραση των δυνάμεων βαρύτητας, πίεσης και συνεκτικότητας που 

ασκούνται πάνω σε αυτό από το περιβάλλον. Στην ειδική περίπτωση που το ρευστό είναι 

νευτώνειο, η ροή είναι ασυμπίεστη και το ιξώδες είναι σταθερό, τότε η εξίσωση της ορμής 

ονομάζεται εξίσωση 𝑁𝑎𝑣𝑖𝑒𝑟− 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑒𝑠. Η εξίσωση των 𝑁𝑎𝑣𝑖𝑒𝑟−𝑆𝑡𝑜𝑘𝑒𝑠 στην κατά Euler 

θεώρηση του πεδίου ροής γίνεται :   

                                     

Ενώ στη περίπτωση άτριβης ροής (𝜇=0), η εξίσωση 𝑁𝑎𝑣𝑖𝑒𝑟−𝑆𝑡𝑜𝑘𝑒𝑠 απλοποιείται στην 

εξίσωση Euler 

                                       

Η εξίσωση 𝑁𝑎𝑣𝑖𝑒𝑟−𝑆𝑡𝑜𝑘𝑒𝑠 σε συμβολισμό δεικτών γράφεται: 
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Γενικά οι εξισώσεις 𝑁𝑎𝑣𝑖𝑒𝑟−𝑆𝑡𝑜𝑘𝑒𝑠 είναι μερικές διαφορικές εξισώσεις δευτέρου 

βαθμού, είναι μη γραμμικές, οι οποίες δεν έχουν λυθεί ακόμα αναλυτικά. Η επίλυση των 

εξισώσεων αυτών γίνεται συνήθως με διάφορες αριθμητικές μεθόδους, οι οποίες, όμως, δίνουν 

προσεγγιστικές λύσεις. Ακριβείς λύσεις των εξισώσεων αυτών έχουν ληφθεί μόνο σε απλές 

περιπτώσεις ροής. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε 

οποιοδήποτε πρόβλημα ροής. Ανάλογα με τις συνθήκες του προβλήματος, οι εξισώσεις 

𝑁𝑎𝑣𝑖𝑒𝑟−𝑆𝑡𝑜𝑘𝑒𝑠 μπορούν να απλοποιηθούν σημαντικά, γεγονός που διευκολύνει την επίλυσή 

τους. Η διαφορική εξίσωση μηχανικής ενέργειας περιγράφει τις μεταβολές της ενέργειας που 

συμβαίνουν κατά την ισοθερμοκρασιακή ροή των ρευστών. Στη Ρευστομηχανική 

ισοθερμοκρασιακή ροή είναι, μια ροή στην οποία η θερμική ενέργεια που παράγεται από 

μετατροπή μηχανικής ενέργειας δεν επηρεάζει σημαντικά τη θερμοκρασία του 

ρευστού.Μαθηματικά εκφράζεται ως: 

 

                                

Ο  όρος 𝜏∶∇𝜐 αναφέρεται στην αναντίστρεπτη μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε 

εσωτερική ενέργεια, η οποία συνιστά απώλεια διαθέσιμης ενέργειας, λόγω της παραγόμενης 

εντροπίας. Συμβολίζεται 𝛷 και αναφέρεται συχνά ως συνάρτηση απωλειών ενέργειας. Από τη 

συνάρτηση 𝛷=𝜏∶ ∇𝜐 συμπεραίνουμε ότι κατά την ιξώδη ροή, η μηχανική ενέργεια του ρευστού 

μειώνεται συνεχώς κατά τη διεύθυνση της ροής. Εν ολίγοις κατά τη κίνηση ρευστού σωματιδίου 

σε ισοθερμοκρασιακό πεδίο ροής ένα μέρος της μηχανικής ενέργειας του ρευστού μετατρέπεται 
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σε εσωτερική (θερμική) ενέργεια. Αν η μετατροπή αυτή γίνει μέσω αντιστρεπτής διεργασίας, η 

διαθέσιμη ενέργεια του ρευστού διατηρείται σταθερή, ενώ αν γίνεται μέσω μιας αναντίστρεπτης 

διεργασίας, μειώνεται. 

 

3.9 Τυρβώδης ροή  

  

 Γενικά Τυρβώδης χαρακτηρίζεται η ροή στην οποία παρατηρείται (1) ακανόνιστη 

κίνηση των ρευστών σωµατιδίων (fluid particles), (2) ανάµειξη των γειτονικών στρώσεων του 

ρευστού και (3) οι δυνάµεις αδράνειας υπερισχύουν αυτών του ιξώδους. 

 Σηµείωση: Από δυναµική άποψη η ροή χωρίζεται σε κατηγορίες µε βάση τη σχέση των 

δυνάµεων αδρανείας, βαρύτητας, κλπ που την επηρεάζουν. Συγκεκριµένα, θεωρώντας µια 

χαρακτηριστική ταχύτητα V (π.χ. τη µέση ταχύτητα του ρευστού στη διατοµή) και ένα 

χαρακτηριστικό µήκος L του πεδίου ροής (π.χ. το βάθος ροής ή η υδραυλική ακτίνα), οι 

δυνάµεις που εµφανίζονται µπορούν να γραφτούν διαστατικά ως ακολούθως:  

  

  

                                         Εικόνα 3.9.1 
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Στον παραπάνω πίνακα a είναι η επιτάχυνση του ρευστού, ∆p κάποια διαφορά πιέσεων, 

Μ η µάζα, ρ η πυκνότητα του υγρού, Α το εµβαδόν της διατοµής και µ το κινηµατικό ιξώδες 

του υγρού. Αδιαστατοποιώντας τις εξισώσεις Navier-Stokes προκύπτει ο λόγος αυτών που 

οφείλονται στο ιξώδες προς τις δυνάµεις αδράνειας στο δεξί µέρος των εξισώσεων, που είναι το 

αντίστροφο του αριθµού Reynolds της ροής Re-1.  

  

 

Εποµένως, όταν ο αριθµός Reynolds είναι µεγάλος (υπερβαίνει κάποια τιµή), οι όροι των 

εξισώσεων Navier-Stokes που περιέχουν το ιξώδες διαιρούνται µ ε ένα πολύ µεγάλο αριθµό και 

µπορούν να αµεληθούν.  Η γένεση της τύρβης προκαλείται από αστάθεια (instability) που 

οφείλεται είτε στις συνθήκες ροής, είτε σε τυχαίες διαταράξεις σε περιοχές όπου η κατανοµή της 

µέσης ταχύτητας στην κύρια διεύθυνση της ροής εµφανίζει µεγάλες κλίσεις και κατά συνέπεια 

οι διατµητικές τάσεις είναι µεγάλες. ∆ιακρίνουµε δύο είδη τύρβης ανάλογα µε τον τρόπο 

γένεσης: (1) την τύρβη του στερεού ορίου, δηλαδή αυτή που προκαλείται κοντά στα τοιχώµατα 

όπου µηδενίζεται η ταχύτητα ενός πραγµατικού ρευστού και (2) την ελεύθερη τύρβη, δηλαδή 

αυτήν που προκαλείται όταν για παράδειγµα φλέβα ρευστού κινείται µέσα σε ακίνητο ρευστό 

κατάσταση που προκαλεί έντονες κλίσεις στην κατανοµή της ταχύτητας κάθετα στη διεύθυνση 

της κίνησης και συνεπώς µεγάλες διατµητικές τάσεις.  
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                             Εικόνα 3.9.2  Τυρβη στερεού ορίου 

 

                   

                             Εικόνα 3.9.3   Ελεύθερη τύρβη 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της τυρβώδους ροής είναι: (1) Η έντονη ανάµειξη και 

διάχυση ιδιοτήτων µε ρυθµούς πολύ µεγαλύτερους απ' αυτούς της µοριακής διάχυσης, (2) Η 

ανάπτυξη διατµητικών τάσεων πολύ µεγαλύτερων απ' αυτές που προκαλεί το ιξώδες λόγω 

µεταφοράς της ορµής σε γειτονικές στρώσεις και (3) Οι αυξηµένες απώλειες ενέργειας (που 

µετατρέπεται σε θερµότητα) λόγω του ιξώδους στα εκατοµµύρια των µικρών δινών (στροβίλων) 

που εµφανίζονται τοπικά.  
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        3.10  Εξισώσεις της τυρβώδους ροής  

 

          Στις εξισώσεις της συνέχειας και ποσότητας της κίνησης αντικαθιστούµε τις τρείς 

συνιστώσες ταχύτητας και την πίεση µε τη µέση τιµή και τη διακύµανσή τους και στη συνέχεια 

λαµβάνουµε το χρονικό µέσο όρο των εξισώσεων. Από την εξίσωση συνέχειας προκύπτει ότι 

             

Οι εξισώσεις των Navier - Stokes λαµβάνοντας τη µέση χρονική τιµή µετασχηµατίζονται 

στις εξισώσεις Reynolds οι οποίες σε καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων είναι οι ακόλουθες 

 

 

όπου οι όροι 
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ονοµάζονται διατµητικές και ορθές τάσεις του Reynolds αντίστοιχα. 

 

 

 

            3.11 Οριακό στρώμα  

 

   Η θεωρία της οριακής στοιβάδας θεµελιώθηκε από τον Prandtl στις αρχές του 20ου 

αιώνα µε µια σειρά από δηµοσιεύσεις. Σε προβλήµατα ροής, όπως αυτά της ροής γύρω από 

αεροδυναµικά σχήµατα, η θεωρία του ιδεατού ρευστού (µ=0) προβλέπει πιέσεις που 

προσεγγίζουν πολύ τις µετρηµένες στο πεδίο ροής, εκτός από την περιοχή κοντά στο στερεό 

όριο όπου η επίδραση του ιξώδους για µεγάλους αριθµούς Reynolds περιορίζεται στην άµεση 

γειτονία του. Σε πραγµατικά ρευστά µε οσονδήποτε µικρό ιξώδες, η συνθήκη µηδενισµού της 

εφαπτοµενικής ταχύτητας στο στερεό όριο είναι ουσιώδης. Η κλίση της ταχύτητας εκεί και κατά 

συνέπεια οι διατµητικές τάσεις που προέρχονται από την ύπαρξη του ιξώδους, παίρνουν τη 

µέγιστη τιµή στο στερεό όριο και ελαττώνονται καθώς αποµακρυνόµαστε από αυτό. Οι τάσεις 

του ιξώδους στην περιοχή του στερεού ορίου, καθορίζουν τη ροή στην περιοχή κοντά σε αυτό 

που ονοµάζεται οριακό στρώµα ή οριακή στοιβάδα, και είναι πολύ λεπτό σε σχέση µε την 

έκταση του πεδίου ροής.  Στη συνέχεια θα µελετηθεί το οριακό στρώµα που αναπτύσσεται σε 
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µια λεπτή και επίπεδη πλάκα που βρίσκεται σε πεδίο οµοιόµορφης και παράλληλης προς αυτή 

ροής. 

Στη συνέχεια θα µελετηθεί το οριακό στρώµα που αναπτύσσεται σε µια λεπτή και 

επίπεδη πλάκα που βρίσκεται σε πεδίο οµοιόµορφης και παράλληλης προς αυτή ροής 

 

Σχήμα 3.11.1 Οριακό στρώµα σε λεπτή επίπεδη πλάκα παράλληλη σε πεδίο οµοιόµορφης ροής 

 

 

Στο παραπάνω σχήµα, δ είναι το πάχος του οριακού στρώµατος, πέραν του οποίου η 

ταχύτητα ροής είναι U, ενώ µέσα στο οποίο η ταχύτητα ροής είναι 0 < u < U. Το πάχος δ = δ(x) 

αυξάνεται όταν αυξάνεται το ιξώδες για την ίδια απόσταση x από την αρχή των αξόνων και 

αντίστροφα. Οι γραµµές ροής µετατίθενται ελαφρά (αποµακρύνονται από την πλάκα) για 

λόγους συνέχειας, επειδή η ροή επιβραδύνεται µέσα στο οριακό στρώµα. Για την ανάλυση της 

ροής χωρίζουµε την περιοχή σε δύο τµήµατα: (1) στην περιοχή του οριακού στρώµατος όπου οι 

τάσεις του ιξώδους δεν µπορούν να αµεληθούν και (2) την περιοχή εκτός οριακού στρώµατος 

όπου είναι µηδαµινές και µπορούµε να τις αµελούµε. Στην περίπτωση που η ροή είναι στρωτή 

στο οριακό στρώµα, οµιλούµε περί στρωτού οριακού στρώµατος, αλλιώς περί τυρβώδους 



[Χαρακτηριστικά των παράλληλων γωνιακών ροών]                                [Ευστράτιος Γκόλτσιος] 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – [κατασκευαστικός] 37 

 

οριακού στρώµατος. Πολλές φορές, στην περίπτωση καµπύλου στερεού ορίου, το πάχος του 

οριακού στρώµατος αυξάνεται σηµαντικά προς την κατεύθυνση της ροής και η ροή µέσα σε 

αυτό αναστρέφεται. Αυτό αποτελεί την αιτία µετακίνησης των ρευστών σωµατιδίων εκτός 

οριακού στρώµατος, οπότε και µιλάµε για αποκόλληση. Η αποκόλληση του οριακού στρώµατος 

προκαλεί τη δηµιουργία δινών ή στροβίλων και συνοδεύεται από σηµαντικές απώλειες 

ενέργειας του ρευστού.  

  

 

Σχήμα 3.11.2 Ανάπτυξη ροής σε καµπύλα στερεά όρια µε εµφάνιση αποκόλλησης της ροής. 

 

 

Συνοψίζοντας, το οριακό στρώµα (1) Παρουσιάζεται στην περιοχή των στερεών ορίων 

του πεδίου ροής πραγµατικών ρευστών. (2) Η διατµητική τάση στην περιοχή του οριακού 

στρώµατος (ΟΣ) είναι µέγιστη στο όριο και ελαττώνεται προς τα ενδότερα του πεδίου ροής. (3) 

Η θεωρία του ΟΣ χρησιµεύει για τον προσδιορισµό της δύναµης που ασκεί το στερεό όριο στο 

ρευστό και το επιβραδύνει (φρενάρει). Το αποτέλεσµα είναι ο προσδιορισµός των τάσεων που 



[Χαρακτηριστικά των παράλληλων γωνιακών ροών]                                [Ευστράτιος Γκόλτσιος] 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – [κατασκευαστικός] 38 

 

ασκούνται στο ρευστό και του µειώνουν την ενέργεια, π.χ. ροή σε αγωγούς υπό πίεση, 

ανοικτούς αγωγούς (κανάλια), ποτάµια κλπ. 

8.2 Χαρακτηριστικά µεγέθη του οριακού στρώµατος  

(α) Πάχος οριακού στρώµατος (boundary layer thickness), δ. Είναι η απόσταση από το 

στερεό όριο στην οποία η ταχύτητα γίνεται u = 0.99 U. (β) Πάχος µετάθεσης (γραµµής ροής) 

(displacement thickness): δ*. Ορίζεται ως η απόσταση από το στερεό όριο η οποία πολ/µένη επί 

την ταχύτητα U, µας δίνει παροχή ίση µε τη µείωση που προκύπτει από την επιβράδυνση της 

ροής, δηλαδή 

                            (1) 

(γ) Πάχος ορµής (momentum thickness): θ Ορίζεται η απόσταση από το στερεό όριο για 

την οποία η εισροή ορµής µε ταχύτητα U είναι ίση µε την µείωση εισροής ορµής λόγω 

επιβραδύνσεως στο οριακό στρώµα, δηλαδή 

(2) 
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Σχήμα 3.11.3   Χαρακτηριστικά µεγέθη του οριακού στρώµατος (α) πάχος δ, (β) πάχος                           

µετάθεσης δ*, (γ) µετάθεση της γραµµής ροής σχηµατικά. 

 

 

 

                   Εξισώσεις του οριακού στρώµατος. 

Οι εξισώσεις του οριακού στρώµατος εξήχθησαν από τον Prandtl µε βάση τις παρακάτω 

παραδοχές:  

1. Η µοναδική γεωµετρική κλίµακα µήκους είναι η απόσταση από την αρχή των αξόνων.  

2. Για όλες τις αποστάσεις x ισχύει ότι το πάχος δ του οριακού στρώµατος είναι πολύ 

µικρότερο του x 

 δηλαδή δ/x << 1.(3) 
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3. Η ταχύτητα στην κατεύθυνση της ροής είναι της ίδιας τάξης µεγέθους µ ε την 

ταχύτητα U, δηλαδή u ∼ U.(4) 

4. Στο οριακό στρώµα η παράγωγος ∂/∂x είναι τάξης µεγέθους 1/x, δηλαδή  

                                               

5. Από την εξίσωση συνέχειας προκύπτει ότι  

                                            (5) 

6. ∆εδοµένου ότι µέσα στο οριακό στρώµα η ταχύτητα v << u, η εξίσωση u ∼ U µπορεί 

να ισχύει όταν 

   (6) 

Εποµένως, µέσα στο οριακό στρώµα η ανάλυση της τάξης µεγέθους (order of magnitude 

analysis) µας δίνει τις σχέσεις (4) έως (6). Θεωρούµε φυσικά ότι η ροή εκεί είναι διδιάστατη (2-

D) και ότι οι εξισώσεις των Navier - Stokes για µόνιµη ροή γράφονται 

(7 α,β) 

 

Αντικαθιστώντας τις τάξεις µεγέθους των παραµέτρων στις παραπάνω εξισώσεις 

καταλήγουµε στο σύστηµα 
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(8 α,β) 

 

Στην  εξίσωση (8α) οι αδρανειακοί όροι στο αριστερό µέλος είναι της ίδιας τάξης 

µεγέθους, ενώ στο δεξί µέλος οι όροι µε το ιξώδες είναι διαφορετικοί 

 

(9) 

 

και εποµένως ο όρος ∂2u/∂x2 µπορεί να αµεληθεί. Θεωρώντας επίσης τους 

αδρανειακούς όρους της ίδιας τάξης µεγέθους µε τον εναποµείναντα όρο ιξώδους στο δεξί 

µέλος    

(10) 

 

 

 

 

Επί πλέον από τη συνθήκη δ/x <<1 και την εξίσωση (10)  προκύπτει ότι 
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(11) 

 

∆ηλαδή ο αριθµός Reynolds Rx όπως ορίστηκε παραπάνω είναι µεγάλος. Με δεδοµένες 

τις σχέσεις (9) και (11) η εξίσωση (α) γράφεται 

(12α) 

 

 

 

Από τις σχέσεις (8α,β) προκύπτει ότι οι αδρανειακοί όροι στην κατεύθυνση y είναι κατά 

δ/x φορές µικρότεροι απ' ότι αυτοί στην κατεύθυνση x. Επίσης, οι όροι µε το ιξώδες είναι και 

αυτοί κατά δ/x φορές µικρότεροι απ' ότι οι αντίστοιχοι στην κατεύθυνση x. Αµελώντας λοιπόν 

τους όρους µικρότερης τάξης µεγέθους η εξίσωση (8.8β) γράφεται ως 

(12β) 

 

 

 

Από τις (12β) και (8β) προκύπτει ότι ∂p/∂x >> ∂p/∂y, πράγµα που σηµαίνει ότι µέσα στο 

οριακό στρώµα η πίεση µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ανεξάρτητη από το y, δηλαδή µπορούµε 
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να θεωρήσουµε ότι p = p(x). Οι εξισώσεις συνέχειας και ορµής για το οριακό στρώµα µπορούν 

να γραφτούν ως εξής 

(13) 

 

 

Εκτός οριακού στρώµατος η ροή θεωρείται ότι είναι ροή ιδεατού ρευστού, εποµένως από 

την εξίσωση του Bernoulli κατά µήκος µιας γραµµής ροής προκύπτει 

 

Επειδή όµως U = U(x), η εξίσωση της ορµής στην κατεύθυνση x εκτός οριακού 

στρώµατος γράφεται 

 

Αντικαθιστώντας την εξίσωση αυτή στην (13) έχουµε την εναλλακτική µορφή του 

συστήµατος των εξισώσεων του οριακού στρώµατος κατά Prandtl 

 (14) 
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Για το παραπάνω σύστηµα των εξισώσεων µε αγνώστους τις ταχύτητες u και v οι 

οριακές συνθήκες είναι 

                         ( 15)       
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4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

 

Οι γωνιακές ροές εμφανίζουν αυξημένο ενδιαφέρον σε πολλές τεχνολογικές εφαρμογές 

μηχανικής όπως είναι οι αεροσύραγγες, τα πλοία, τα αεροπλάνα (ειδικά τα μαχητικά), τα τούνελ, 

οι υδατοφράκτες και  οι στροβιλομηχανές. Επιπλέον, οι γωνιακές ροές, εμφανίζουν και 

θεωρητικό ενδιαφέρον καθώς πραγματεύονται την αλληλεπίδραση μεταξύ οριακών στρωμάτων. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την πανταχού παρουσία τους δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι 

έχουν αποτελέσει το αντικείμενο έρευνας εδώ και πολλές δεκαετίες.  Ως γωνιακή, 

χαρακτηρίζεται η τρισδιάστατη τυρβώδης ροή η οποία οριοθετείται από δύο κάθετα τοιχώματα 

τα οποία μπορούν να είναι ευθεία ή καμπύλα. Αυτό το είδος της ροής μπορεί να είναι εξωτερικό, 

καθώς και εσωτερικό και εμφανίζεται σε πολλές πρακτικές εφαρμογές. H ροή γύρω από την 

σύνδεση πτερυγίου-τοιχώματος (blade-hub) και πτέρυγαςσώματος (wing-body) αποτελούν 

παραδείγματα εξωτερικών γωνιακών ροών. Η ροή σε αγωγούς και κανάλια μεγάλου μήκους 

εμπίπτει στην κατηγορία των εσωτερικών γωνιακών ροών. Όλες αυτές οι ροές χαρακτηρίζονται 

από την ανάπτυξη ή ελάττωση της στροβιλότητας κατά την κατεύθυνση της ροής ή οποία και 

μεταβάλλει το πρωτογενές πεδίο ροής. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια δευτερογενής ροή η οποία 

υπερτίθεται της πρωτογενούς ροής. Η δευτερογενής κίνηση στις εσωτερικές ροές είναι 

σημαντική για μια πληθώρα τεχνικών εφαρμογών. Για παράδειγμα, η πτώση της πίεσης στην 

αναπτυσσόμενη ή πλήρως ανεπτυγμένη ροή σε ένα καμπύλο αγωγό επηρεάζει την απαιτούμενη 

ισχύ άντλησης. Η μεταφορά θερμότητας ενισχύεται από τις δευτερεύουσες κινήσεις στα ψυκτικά 

πηνία των εναλλακτών θερμότητας. Η ροή στις εισαγωγές των  κινητήρων αεροσκαφών και η 
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μετάδοση θερμότητας στα εξαρτήματα των στροβιλομηχανών επηρεάζονται επίσης από τις 

δευτερεύουσες αυτές κινήσεις. Ακόμα και στην ροή του αίματος, το μήκος που απαιτείται για 

την πλήρως ανεπτυγμένη ροή μετά από μια διακλάδωση και η τοποθεσία των ακροτάτων στις 

διατμητικές τάσεις του τοιχώματος είναι σημαντικές στην κατανόηση της συγκέντρωσης της 

χοληστερόλης επί των τοιχωμάτων του αγγείου.   Στις εξωτερικές ροές, η δευτερογενής κίνηση 

εμφανίζεται ως τρισδιάστατα οριακά στρώματα και σε οριακές περιοχές όπως είναι τα 

ακροπτερύγια και η περιοχή σύνδεσης σώματος-πτέρυγας. Ενώ η συμβατική θεωρία των 

οριακών στρωμάτων μεριμνά για τα προαναφερόμενα, αποκλείει τις οριακές περιοχές όπου η 

επιφανειακή καμπυλότητα είναι είτε ασυνεχής, όπως στην περίπτωση των γωνιών μεταξύ δύο 

τοιχωμάτων, είτε όχι αρκετά μικρή συγκρινόμενη με το πάχος του οριακού στρώματος, όπως 

στην περίπτωση της ροής γύρω από τα ακροπτερύγια. Η ροή σε μια γωνία εμφανίζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον δεδομένου ότι παρέχει τις οριακές συνθήκες για την ροή του οριακού στρώματος σε 

περιοχές που είναι απομακρυσμένες από την γωνία. Πρακτικές εφαρμογές προκύπτουν στην 

αεροδυναμική στις συνδέσεις μεταξύ πτέρυγας-ατράκτου, στην υδροδυναμική των πλοίων σε 

συνδέσεις του κύριου κορμού του πλοίου με άλλα εξαρτήματα, και στις στροβιλομηχανές σε 

συνδέσεις πτερυγίου-δαπέδου. Ο σχηματισμός και η αποσύνθεση των διαμηκών δινών στις 

γωνίες, και η πιθανότητα αποκόλλησης της γωνιακής ροής, είναι φαινόμενα μεγάλου 

ενδιαφέροντος σε αυτές τις εφαρμογές.  
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4..1  Η ταξινόμηση των δευτερογενών ροών κατά Prandtl  

  

Οι μόνιμες δευτερογενείς ροές οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις συνιστώσες της 

ταχύτητας V και W και βρίσκονται στο κάθετο επίπεδο προς την κατεύθυνση της κύριας ροής 

κατηγοριοποιήθηκαν, το 1952, από τον Prandtl σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον μηχανισμό 

που τις δημιουργεί. Σε συμμόρφωση με την κατάταξή του, οι δευτερεύουσες ροές τόσο του 

πρώτου όσο και του δεύτερου είδους μπορούν να αναπτυχθούν σε ροές υγρών και αερίων. Με 

την εξαίρεση μιας περιοχής που βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια, η ταχύτητα της δευτερογενούς 

ροής 𝑅 = √𝑉2 + 𝑊2, συνήθως δεν είναι υψηλή. Κατά κανόνα, η τιμή R δεν υπερβαίνει ένα 

ορισμένο ποσοστό της ταχύτητας του ρεύματος και εξαρτάται από τον φυσικό μηχανισμό που 

προκαλεί αυτή την ροή.  Οι ροές σε καμπύλους αγωγούς και κανάλια αποτελεί χαρακτηριστικό 

παράδειγμα δευτερογενούς ροής πρώτου τύπου σύμφωνα με τον Prandtl. Σε αυτή την περίπτωση 

η δομή της ροής πρακτικά κυβερνάται ολοκληρωτικά από αδρανειακές δυνάμεις, η ύπαρξη των 

οποίων οδηγεί στην δημιουργία δευτερογενούς ροής. Στην περιοχή της καμπής, εμφανίζεται μια 

εγκάρσια βαθμίδα πίεσης, η οποία παρέχει την κεντρομόλο δύναμη στα στοιχεία του ρευστού 

για να αλλάξουν κατεύθυνση. Ωστόσο, η βαθμίδα πίεσης που απαιτείται ώστε το ταχύτερα 

κινούμενο ρευστό κοντά στο κέντρο του αγωγού να ακολουθήσει την καμπύλη της καμπής είναι 

μεγαλύτερη από εκείνη που απαιτείται για το βραδύτερα κινούμενο ρευστό κοντά στον τοίχωμα. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ρευστό κοντά στο κέντρο του αγωγού να κινείται προς το 

εξωτερικό του αγωγού και το ρευστό κοντά στο τοίχωμα  να κινείται προς τα μέσα (σχήμα 2.9). 

Έτσι, σε αντίθεση με τις δευτερογενής ροές του δεύτερου τύπου οι οποίες οφείλονται στις 

επιδράσεις του ιξώδους, οι ροές του πρώτου τύπου προκαλούνται από την περιστροφή μιας 
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κύριας ροής κατά την εγκάρσια διεύθυνση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ορισμένες 

ερευνητές, ειδικότερα οι Bradshaw (1977), Shabaka και Bradshaw (1981) αποδίδουν την ροή 

κοντά σε μια σύνδεση πτέρυγας-ατράκτου στην κατηγορία των δευτερογενών ροών πρώτου 

τύπου [2.18].  

 

               

                               Σχήμα 4.1.1  Ροή σε καμπύλο αγωγό  

  

 

 

ροή κατά μήκος της γραμμής τομής δυο επιφανειών που διαμορφώνουν μια γωνία, όπου  

οι παράγωγοι της ταχύτητας είναι 𝜕/𝜕𝛶 και 𝜕/𝜕𝑍 ≫ 𝜕/𝜕𝑋 , αποτελεί μια τυπική τρισδιάστατη 

διατμητική ροή δευτέρου τύπου. Οι δευτερογενείς αυτές ροές δευτέρου τύπου εμφανίζονται και 

σε τυρβώδεις ροές μέσα από αγωγούς ή κανάλια μη κυκλικής διατομής όπου παρατηρείται μια 

κίνηση του ρευστού μακριά από τα τις γωνίες κατά μήκος των τοιχωμάτων και μια κίνηση προς 



[Χαρακτηριστικά των παράλληλων γωνιακών ροών]                                [Ευστράτιος Γκόλτσιος] 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – [κατασκευαστικός] 49 

 

τις γωνίες κοντά στην διχοτόμο της γωνίας. Παραδείγματα για τριγωνικά και ορθογώνια κανάλια 

φαίνονται στο σχήμα 2.10.  

                           

                    Σχήμα 4.1.2  Δευτερογενείς ροές σε ορθογώνιο και τριγωνικό κανάλι   

 

 

Υπάρχει, επίσης, ένας τρίτος τύπος δευτερογενών ροών, σύμφωνα με την κατάταξη κατά 

Prandtl, ο οποίος προκύπτει από ταλαντώσεις, οι οποίες μπορούν να οφείλονται για παράδειγμα 

σε ένα ταλαντευόμενο σώμα ή σε ένα υπερηχητικό κύμα, σε ένα στατικό ρευστό. Για το 

τελευταίο αυτό είδος δεν θα γίνει εκτενέστερη αναφορά.  
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           4.2 Αστάθεια και ομοιότητα του στρωτού οριακού στρώματος γωνίας  

 

   4.2.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

               Αρκετές θεωρητικές μελέτες έχουν υποθέσει ότι το στρωτό οριακό στρώμα είναι 

σταθερό ,αλλά πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι το στρώμα αυτό έχει μια προδιάθεση για 

αστάθεια η οποία ακολουθείται από την τυρβώδη περιοχή του οριακού στρώματος.Παρακάτω 

παρουσιάζονται προφίλ ταχύτητας σε συσχέτηση την διχοτόμο της γωνίας στην γωνιακή ροή, τα 

οποία προβλέφθηκαν από διάφορες θεωριτικές λύσεις. 

Σχήμα 4.2.1.1 προφίλ ταχύτητας στο επίπεδο της διχοτόμου μέσω θεωρητικών λύσεων 
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  Σχήμα 4.2.1.2    Δύο μοτίβα γωνικής ροής που προτάθηκαν από θεωρητικά αποτελέσματα 

 

 

Το πρόβλημα των θεωρητικών λύσεων είναι ότι οι λύσεις διαφορικές εξισώσεις των 

οριακών συνθηκών  περιπλεκωνται στα όρια τις πλάγιας καμπύλης που σχηματίζεται λόγο της 

γωνίας όταν αυτα τείνουν στο άπειρο με βάση παραδοχής. 

 

 

 

        4.2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις πειραματικές μελέτες είναι διαφορετικά από 

αυτά που προτάθηκαν από τις θεωρητικές .Η επίδραση της αιχμής της γωνίας στην ταχύτητα 

εξετάζεται στο σχήμα Σχήμα 4.2.2.1 , όπου  ανακτήθηκαν γραμμές ίσης ταχύτητας σε επίπεδα 

κατά της γραμμής  που σχηματίζει η γωνία. 
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Σχήμα 4.2.2.1 Γραμμές ίσης ταχύτητας του οριακού στρώματος στην γωνία 

διασταυρωμένων πλακών διαφόρων μορφών, το α είναι η γωνία πρόπτωσης 

 

 

 

 

 

Στο σχήμα 4.2.2.2  απεικονίζεται μια τυπική γεωμετρία γωνιακής ροής. Σε αρκετή 

απόσταση μακριά από τις δύο επίπεδες επιφάνειες, στην περιοχή 1 (region I), η ροή μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ιδεώδης. Κοντά στις δύο κάθετες επιφάνειες, αλλά αρκετά μακριά από την 

γωνιακή γραμμή, στις περιοχές II και III (regions II, III), η μέση ροή είναι σχεδόν δισδιάστατη 
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και εξαρτάται μόνο από τις χ και y συντεταγμένες στην περιοχή ΙΙ και από τις χ και z στην 

περιοχή ΙΙΙ. Αυτά τα δισδιάστατα οριακά στρώματα, ανήκουν στα οριακά στρώματα του Blasius 

αλλά με την υπέρθεση μιας επάλληλης εγκάρσιας ροής. Στην περιοχή IV κοντά στην γωνιακή 

γραμμή (region IV) το ζεύγος που δημιουργείται από τις αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις των 

οριακών στρωμάτων οδηγεί στην δημιουργία ενός ισχυρά τρισδιάστατου οριακού στρώματος .Η 

περιοχή ΙV είναι αυτή που θα αναλύσουμε μαθηματικά παρακάτω.  

 

                                         Σχήμα 4.2.2.2 
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Οι τρισδιάστατες εξισώσεις του οριακού στρώματος που περιγράφουν την περιοχή IV  

γράφονται παρακάτω: 

 

 

 

Όπου η και ζ είναι οι αδιάστατες συντεταγμένες του οριακού στρώματος στο τοίχωμα σε 

συνδιασμό με τις κατευθύνσεις z και y δίνονται από: 

  

 Και 

             (2) 

Όπου ο αριθμός Reynolds ορίζεται ως: Re=Ux*/ν. Οι εξαρτημένες διανυσματικές 

μεταβλητές u^,v^,w^,p^ είναι μη διαστατικές συνιστώσες της ταχύτητας και της πίεσης  και 

σχετίζονται με τις αντίστοιχες διαστατικές τους συνιστώσες ως εξής: 

(3) 
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Εδώ η U είναι η ταχύτητα ελεύθερης ροής , x* είναι η διαστατική απόσταση απ’ο την 

άκρη και ρ,ν είναι η πυκνώτητα και το κινηματικό ιξώδες του ρευστού. 

 

Η ελλειπτική φύση των εξισώσεων  (1) απαιτεί οριακές συνθήκες στις 4 οριακές γραμμές  

: η=0  ,  ζ=0     , η=ηmax   ->oo  ,    ζ=ζmax->oo 

Οι συμπτωτικές οριακές συνθήκες  στο όριο της ζ=ζmax->oo  με η<ζ πρέπει να συνάπτει 

με τις οριακές συνθήκες της περιοχής II .Από συμμετρία το ίδιο πρέπει να ισχύει στο όριο της  

ζ=ζmax->oo  .Αυτές οι ασυμπτωτικές μπορούν να εκφραστούν από τις παρακάτω εξισώσεις  ως 

ανάστροφο δυναμικό της απόστασης από την γωνία (Pal & Rubin 1971). 

                           (4) 

 

Οι οριακές συνθήκες μηδενικής τάξης u0, v0 και p0  δεν είναι τίποτε άλλο παρά λύσεις 

του οριακού στρώματος.(Blasius) Οι ταχύτητες πρώτης τάξης  που έχουν την κατεύθυνση της 

ροής και αυτές του τοιχώματος μηδενίζονται (Pal & Rubin 1971) και η μόνη πρώτου βαθμού 

επίδραση στην γωνία είναι η προτροπή της δευτερογενούς ροής και πιο συγκεκριμένα της w1 

προς την γωνία κατά το τοίχωμα του δαπέδου.Η υψηλότερου βαθμού εκφράσεις των εξισώσεων 
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(4)  έχουν ληφθεί από τους  (Pal & Rubin 1971) προσαρμόζοντας την άκρη της γωνιακής 

περιοχής με την εξωτερική περιοχή της ροής  έχοντας ζ->οο και η->οο.Οπότε οι εξισώσεις (4)  

μας προσφέρουν πιο ακριβείς ασυμπτωτικές ,μεγαλύτερου βαθμού για τις  οριακές συνθήκες οι 

οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στο εξωτερικό μέρος της υπολογιστικής περιοχής  η οποία 

μεγάλωσε και τα άκρα της οποίας είναι πεπερασμένα  η=ηmax ,ζ=ζmax .  

Η  εξίσωση που διέπει το σύστημα (1)  μπορεί να λυθεί  με τις οριακές συνθήκες του 

τοιχώματος  και με τις ασυμπτωτικές εξωτερικές οριακές συνθήκες (4) με σκοπό την ανάκτηση 

της στρωτής περιοχής του οριακου στρώματος  κοντά στην γωνία.Το πρόβλημα της ανάκτησης 

της ροής σε γωνία έχει εξεταστεί από αρκετού ερευνητές  (Carrrier 1947, Pearson 1957, Rubin & 

4 Grossman 1971, Desai & Mangler 1974 and Ghia 1975) με ποικίλες προσεγγίσεις ως προς την 

εξίσωση που διέπει το σύστημα και τις οριακές συνθήκες.Παρακάτω  θα παρουσιαστούν 

διαγράμματα τα οποία ανακτήθηκαν διακριτοποιόντας το πρόβλημα σε κομμάτια και  

εφαρμόζοντας την τεχνική ADI.Η( Σχήμα 4.2.2.3) δείχνει  τις παράλληλες καμπύλες του προφίλ 

της ταχύτητας και το  Σχήμα 4.2.2.4 την γραφική παράσταση των διανυσμάτων ταχύτητας της 

δευτερογενούν ροής.Στο  Σχήμα 4.2.2.5   βλέπουμε τα προφίλ της ταχύτητας κατά την διχοτόμο 

της γωνίας. 
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                  Σχήμα 4.2.2.3 Γραφική παράσταση καμπύλων του πεδίου ταχύτητας 

 

Στο παραπάνω σχήμα υπάρχουν 19 καμπύλες όπου ξεκινούν από 0,05 απόσταση από το 

τοίχωμα μέχρι 0,95 mm μακριά από το τοίχωμα. 
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   Σχήμα 4.2.2.4   Γραφική παράσταση των συνιστωσών των διανυσμάτων της ταχύτητας 

 

                 

Σχήμα 4.2.2.5  παράσταση των συνιστωσών τις ταχύτητας κατά την διεύθυνση της ροής 
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Στην παραπάνω εικόνα είναι εμφανές το σημείο κάμψης στην θέση s=2,4 όπου s η 

απόσταση από την διχοτόμο της γωνίας, άρα στο σημείο η=ζ=2,4. (S. Balachandar. Malik) 

 

 

 

 

             4.2.3 Ανάλυση ευστάθειας 

 

   Η  σταθερότητα της μόνιμης στρωτής ροές σε μικρές διαταραχές μπορεί να διερευνηθεί 

με την γραμμική ανάλυση ευστάθειας.Κάνοντας ημιπαράλληλη υπόθεση ροής για την μόνιμη 

ροή κατά την διεύθυνση της κύριας ροής , διαταραχές της ταύτητας και της πίεσης της 

ακολουθήσας μορφής μπορούν να σεταριστούν πάνω στην κύρια ροή. 

      (5) 

Όπου το ξ είναι αδιάστατη συντεταγμένη της ροής I   21/2 x* Re -1/2 και U 

χρησιμοποιούνται ως κλίμακες του μήκους και της  ταχύτητας.Αυτές  οι  ποσότητες  διαταραχής 

θα προστεθούν στην αδιάστατη κύρια ροή και η ολική ταχύτητα και πίεση αντικαθηστούνται 

στην ασυμπίεστη και γραμμική εξίσωση των  Navier-Stokes  μας δίνουν τις παρακάτω εξισώσεις 

ευστάθειας. 

 



[Χαρακτηριστικά των παράλληλων γωνιακών ροών]                                [Ευστράτιος Γκόλτσιος] 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – [κατασκευαστικός] 60 

 

 

 

Όπου :       

Και Re=(2Re)1/2  

Στην αποπάνω χρονική φόρμουλα ευστάθειας οι παράμετροι εισόδων α και Re είναι ο 

αριθμοί κυματισμού και Reynolds αντίστοιχα  και ω είναι η μιγαδική ιδιοτιμή της οποίας το 

πραγματικό μέρος αντιπροσωπεύει την συχνότητα της διαταραχής και το φανταστικό αντιστοιχεί 

στην άυξηση του ρυθμού διαταραχής.Έτσι αν το Im{ω}>0 τότε η γωνιακή ροή είναι επιρρεπής 

σε μικρές διαταραχές. 

Προσπαθώντας να εξετάσουμε το πρόβλημα με απλό τρόπο , θα μελετήσουμε το 

μονοδιάστατο πρόβλημα ευστάθειας την γωνιακής ροής.Δεν θα χρησιμιποιηθούν οι 

συντεταγμένες ξ και ζ  αλλά ένα καινούργιο σύστημα ορθογωνικών συντεταγμένων s,t όπου το s 

είναι κατά την διχοτόμο της γωνίας και το t εφαπτόμενο στην ροή.Στις μετασχηματισμένες 

συντεταγμένες γίνεται μία τοπική υπόθεση παραλληλίας όπου αγνοούνται οι μεταβολές κατά 

των s και t .Η ευστάθεια αυτής της μονοδιάστατης ροής εξετάζεται μέσω της παρακάτω 

εξίσωσης. 
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 Στα παρακάτω διαγράμματα φένονται τα αποτελέσματα 

 

        Σχήμα 4.2.3.1  διάγραμμα   ρυθμού αύξησης της αστάθειας 

 

Ι:    ρυ θμός άυξησης σε συσχέτιση με το α για Re=5000 

II:   ρυ θμός άυξησης σε συσχέτιση με το α για Re=4,5 *104 

ΙΙΙ:  ρυ θμός άυξησης σε συσχέτιση με το α για Re=1,25*105 
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ΙV:  ρυ θμός άυξησης σε συσχέτιση με το Re για α=0,21 

 

 

          Σχήμα 4.2.3.2  διάγραμμα συχνότητας της αστάθειας 

 

Ι:    συχνότητα  σε συσχέτιση με το α για Re=5000 

II:   συχνότητα σε συσχέτιση με το α για Re=4,5 *104 

ΙΙΙ:  συχνότητα σε συσχέτιση με το α για Re=1,25*105 

ΙV:  συχνότητα σε συσχέτιση με το Re για α=0,21 

(S. Balachandar. Malik) 

 

 

Το σχήμα 4.2.3.1 δείχνει έναν  βραχύβιο ρυθμό ανάπτυξης (Im{ω}) της διαταραχής σε 

σχέση με το α για τρεις διαφορετικούς αριθμούς  Reynolds. H άκρη των υπολοσών είναι στο 
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smax=25 και είναι διακριτοποιημένο κατά 85 βαθμούς Chebyshev Gauss-Lobatto ,επίσης στο 

εξωτερικό άκρο έχουν εφαρμοστεί ασυμπτωτικες οριακές συνθήκες.Από τα παραπάνω 

διαγράμματα  προκύπτει ένας  κρίσιμος  αριθμός  Reynolds  Re=435  καθώς και ένα αcrit=0,2 και 

ωcrit =0,1.Τα αποτελέσματα αυτα σε σύγκριση με το προφίλ του  Blasius  σύμφωνα με το οποίο  

Recrit=9,1 *104 δείχουν ότι το σημείο καμπής που προκαλείται από την  γωνία  είναι δυνατό να 

προκαλέσει την μείωση  του Recrit κατα δύο τάξεις  μεγέθους. 

Επίσης στο σχήμα 4.2.3.2  η συχνότητα( Re{ω} ) αυξάνεται  γραμμικά σε σχέση με το α 

και είναι σχεδόν ανεξάρτητη από τον αριθμό Reynolds. 

 

            Με τα παραπάνω αποτελέσματα συμφωνεί και η έρευνα του Zamir M. ,δηλαδή ότι άνω 

του αριθμού Reynolds 104 η ροή του στρωτού οριακού στρώματος δεν είναι ευσταθής. 

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα πειραματικά αποτελέσματα της εικόνας ταδε 

όπου συσχετίζεται η u/U με το s, όπου U η συνολική ταχύτητα της ροής ,u συνιστώσα και s 

απόσταση κατά την διχοτόμο της γωνίας.Για U0=2m/s  τα πειραματικά αποτελέσματα 

συνάπτουν με αυτά του σχήματος 4.2.3.3 που μας δείχνει προφίλ ταχύτητως με την παραδοχή 

οτί η ροή είναι ευσταθής.Για U=3m/s και μεγαλύτερο δεν παρατειρήται κάτι τέτοιο ,οπότε 

παρεκτείνοντας προκύπτει  και η κρίσιμη τιμή Reynolds 104.                       
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Σχήμα 4.2.3.3 Προφίλ ταχύτητας στο επίπεδο της διχοτόμου στην περιοχή του οριακού 

στρώματος της γωνίας, για διάφορα μεγέθη,α η γωνία πρόσπτωσης. 
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            5.Συμπεράσματα 

 

 

Σύμφωνα με έρευνα  του Zamir M[1] και του S. Balachandar Malik[2]., έχει 

παρατηρηθεί ότι για αριθμούς Reynolds πάνω από 104 το οριακό στρώμα σε μια ορθή γωνία 

είναι σταθερό σε στρωτή μορφή μόνο αν υπάρχει μια ευνοϊκή βαθμίδα πίεσης. Το οριακό, αυτό, 

στρώμα μετατρέπεται προοδευτικά σε τυρβώδες όσο η βαθμίδα μειώνεται σε 0. Η μορφή της 

αστάθειας (instability) ποικίλει αναλόγως με την μορφή του χείλους προσβολής της γωνίας και 

με τον αριθμό των διακυμάνσεων και των αναταραχών που είναι παρόν στην ελεύθερη ροή. 

Μακριά από την γωνία τα οριακά στρώματα της πλάκας συμπεριφέρονται περίπου ίδια με την 

περίπτωση της δυσδιάστατης ροής και είναι πολύ λιγότερο ευαίσθητα από το οριακό στρώμα της 

γωνίας στις βαθμίδες πιέσεως και στις αναταραχές του χείλους προσβολής. Εξαιτίας της υψηλής 

ευαισθησίας του γωνιακού οριακού στρώματος φαίνεται απίθανο να παραχθεί πειραματικά η 

ιδεώδης γωνιακή ροή που προβλέπεται θεωρητικά με μηδενική βαθμίδα πιέσεως κατά την 

διεύθυνση της ροής. Παρόλα αυτά, η προσέγγιση των πειραματικών αποτελεσμάτων στο όριο 

της μηδενικής βαθμίδας πιέσεως έχει ως αποτέλεσμα ένα προσεγγιστικό προφίλ ταχύτητος στο 

επίπεδο τομής της γωνίας πράγμα που βρίσκεται σε καλή συμφωνία με αυτό που προέβλεψαν 

θεωρητικά οι Rubin και Grossman το 1971 και ο Ghia το 1975 .  
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