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εκδηλώσεις ‘100 Years of Powered Flight’. Την τριετία 1978-81 ήταν Πρόεδρος του ΤΕΕ ∆υτ. Ελλάδας και στο
διάστηµα 1981-83 Πρόεδρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας (ΕΑΒ) και της Ολυµπιακής Αεροπορίας.
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Κοινωνικού Ελέγχου (ΑΣΚΕ) της ∆ΕΗ. Είναι ιδρυτής και σύµβουλος (1984-2000) του µελετητικού Ινστιτούτου
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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
στη συνολική ύλη. Η Υδροστατική και Αεροστατική µε κλασικό αντικείµενο την συµπεριφορά των
ρευστών σε ηρεµία αποτελούν τα κεφάλαια 3 και 4. Στα κεφάλαια 1, 2, 5 και 6 περιέχεται το υπόβαθρο
και η ύλη, που απαιτείται για να κατανοηθούν η φύση της ροής, οι ιδιότητες και η συµπεριφορά των
ρευστών στις διάφορες συνθήκες χώρου, χρόνου, πίεσης και θερµοκρασίας. Η κίνηση των ρευστών και
τα ροϊκά φαινόµενα υπόκεινται αυτονόητα στις βασικές αρχές της µηχανικής: τη διατήρηση της µάζας,
τη διατήρηση της ορµής και τη διατήρηση της ενέργειας. Οι τρεις αυτές αρχές αναπτύσσονται για την
µονοδιάστατη ροή στο κεφάλαιο 7 µε πολλές εφαρµογές σε σηµαντικά ρευστοµηχανικά προβλήµατα.
Το κεφάλαιο 8 έχει αντικείµενο τη ροή σε κλειστούς αγωγούς και τις εγκαταστάσεις αυτών µε
σύνηθες αναπόσπαστο στοιχείο τις Ρευστοδυναµικές Μηχανές, οι οποίες εξετάζονται επίσης ως προς τις
αρχές λειτουργίας και τις εφαρµογές. Το Κεφάλαιο 9 περιλαµβάνει τα πολύπλοκα συστήµατα δικτύων
αγωγών µε ειδική αναφορά σε δίκτυα ύδρευσης και µεταφοράς και διανοµής καυσίµων, όπως λ.χ.
Φυσικού Αερίου.
Το κεφάλαιο 10 περιέχει τη βασική θεωρία της ιδεώδους (άτριβης) ροής και τις προεκτάσεις της
στη ροή πραγµατικών ρευστών. Το κεφάλαιο 11 καλύπτει τη συµπιεστή ροή, δηλ. ροή αερίων σε
διηχητικές, υπερηχητικές και υπερυπερηχητικές ταχύτητες, ενώ στο 12 καταστρώνονται οι πλήρεις
θεµελιώδεις εξισώσεις διατήρησης Μάζας, Ορµής (Navier - Stokes) και Ενέργειας. Το κεφάλαιο 13
αφορά στην τυρβώδη ροή, η οποία κυριαρχεί στα προβλήµατα της ρευστοµηχανικής πρακτικής. Το
κεφάλαιο 14, που είναι το εκτενέστερο του βιβλίου, έχει ως αντικείµενο την εισαγωγή στη θεωρία του
οριακού στρώµατος και τις εφαρµογές, όπου σηµαντικό ρόλο παίζει η αντίσταση τριβής σε επιφάνειες σε
στρωτή, τυρβώδη, ασυµπίεστη και συµπιεστή ροή. Η σύνδεση της ιδεώδους ροής µε πραγµατικά ροϊκά
πεδία αποτελεί την προϋπόθεση για την µελέτη στο κεφάλαιο 15 των ροϊκών δυνάµεων στην
αεροδυναµική. Η µελέτη επεκτείνεται σε υπερυπερηχητικά πεδία (Κεφάλαιο 16) γνωστά πλέον από τις

VIII

αεροδιαστηµικές πτήσεις στη γήινη και τις πλανητικές ατµόσφαιρες. Η σύζευξη υπερταχυτήτων µε
υψηλές θερµοκρασίες κυριαρχεί και οδηγεί στην ανάγκη εξέτασης νέων ρευστοµηχανικών προβληµάτων,
τα οποία αναφύονται σε υπέρθερµες ροές ακροφυσίων (Κεφάλαιο 17), στις ροϊκές συνθήκες του
αεροδιαστηµικού χώρου (Κεφάλαιο 18) και στην αντιµετώπιση του δύσκολου εµποδίου της
ρευστοθερµικής καταπόνησης των επιφανειών των διαστηµοχηµάτων στις υψηλές ταχύτητες (Κεφάλαιο
19).Το Κεφάλαιο 20 συγκεντρώνει τα φυσικοµαθηµατικά εργαλεία ανάλυσης στη Ρευστοµηχανική µε
ευρύτερη πληροφόρηση στη µεθοδολογία µελέτης και επίλυσης προβληµάτων.
Η εκτεταµένη βιβλιογραφία –ελληνική και ξενόγλωσση στο τελευταίο Κεφάλαιο 21 του βιβλίου–
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
εφαρµογές αλλά και στη συνολική θεµατολογία του βιβλίου ο αναγνώστης – µελετητής οδηγείται µε τη
βοήθεια του Ευρετηρίου, το οποίο µε τις σχεδόν 3.900 λέξεις και φράσεις – κλειδιά αποτελεί µια
χρησιµότατη «µηχανή αναζήτησης».
Το περιεχόµενο του βιβλίου καλύπτει τη γενική ρευστοµηχανική ύλη, που διδάσκεται στο
προπτυχιακό στάδιο στους φοιτητές µηχανολόγους, πολιτικούς µηχανικούς, χηµικούς µηχανικούς και
φυσικούς και περιλαµβάνεται κυρίως στα κεφάλαια 1 µέχρι 10 και εν µέρει στα υπόλοιπα κεφάλαια. Η
υπόλοιπη ύλη είναι προχωρηµένου επιπέδου και αποτελεί το υπόβαθρο για την εκπόνηση πτυχιακών και
µεταπτυχιακών εργασιών σε µια προσπάθεια να γεφυρώσει το χάσµα µεταξύ θεωρίας και πράξης και
κυρίως να διευκολύνει την µετάβαση από την εκπαίδευση στην έρευνα, στη τεχνική µελέτη και τελικά
στην υλοποίηση τεχνικών σχεδίων. Προς αυτή τη κατεύθυνση στοχεύει επίσης η παράθεση 160
επιλεγµένων διεθνών ιστοτόπων (websites) στο Κεφάλαιο 20 για την άντληση έγκυρων στοιχείων και
πληροφόρησης σε ρευστοµηχανικά θέµατα. Τέλος, παρά την προσπάθεια να διορθωθούν όλα τα
παροράµατα ή λάθη από προηγούµενες εκδόσεις, είναι στατιστικώς πολύ πιθανό κάποια να παραµένουν
ή νέα να έχουν παρεισφρήσει. Ενθαρρύνω λοιπόν κάθε ενδιαφερόµενο για σχετική παρατήρηση να
επικοινωνήσει µαζί µου - ασφαλώς και για άλλα ρευστοµηχανικά θέµατα - µέσω της ιστοσελίδας του
βιβλίου
www.papanikas.gr ή στις διευθύνσεις papanikas@mech.upatras.gr,dgpap@otenet.gr

Πάτρα, Αύγουστος 2010

∆ηµήτριος Γ. Παπανίκας

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

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
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ή νερού ή χρησιµοποιούν αέρα ή νερό ή άλλα ρευστά (υγρά ή αέρια µέσα, καύσιµα, αίµα κ.ά.) για τις
ζωτικές τους λειτουργίες.
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
«Εφαρµοσµένης Ρευστοµηχανικής» έχει στόχο να συµπληρώσει τις βιβλιογραφικές ανάγκες σ' όλες τις
στάθµες της τεχνικής µόρφωσης στον ελληνικό χώρο και να διευκολύνει την εισαγωγή του ερευνητή σε
ειδικά κεφάλαια της Ρευστοµηχανικής.
Κατά τη συγγραφή υπήρξε σηµαντική συµβολή του εκλεκτού επί χρόνια συνεργάτη µου, καθηγητή κ.
∆ιον. Μάργαρη µε τη γενική επιµέλεια της έκδοσης και συγγραφική προσφορά, καθώς και του ∆ρ.
Μηχανολόγου - Μηχ. κ. ∆ηµ. Φέρτη, ειδικά στα κεφάλαια περί δικτύων αγωγών και πολυφασικής ροής. Ο
∆ρ. Μηχανολόγος - Μηχ. κ. Απ. Σπυρόπουλος συνέβαλλε ιδιαίτερα στη συγγραφή του κεφαλαίου της
Αεροδυναµικής.
Επίσης στην πολυετή ωρίµανση της ύλης της "Εφαρµοσµένης Ρευστοµηχανικής" συνέβαλλαν
εµµέσως αρκετοί προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές, που εκπόνησαν σπουδαστικές, διπλωµατικές
και διδακτορικές διατριβές στο Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση
του συγγραφέα.
Είναι επίσης αυτονόητο να εκφράσω την αναγνώριση της συµβολής αυτών, οι οποίοι βοήθησαν
στην επιλογή και καθοδήγησαν στα πρώτα χρόνια της ενασχόλησής µου στον τοµέα της Ρευστοµηχανικής,
επαναλαµβάνοντας το σχετικό απόσπασµα από τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης αυτού του βιβλίου:
"Σ' αυτή τη θέση έχω την ευκαιρία να αναφέρω µε ζωντανή τη µνήµη και ιδιαίτερη ευχαρίστηση,
όσους κατά κάποιο τρόπο έχουν συµβάλλει στη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Είναι οι δάσκαλοί µου
καθηγητές F. Seewald (+) και A. Naumann (+), πρώην διευθυντές του Aerodynamisches Institut της
Technische Hochschule Aachen, στους οποίους οφείλω το ενδιαφέρον µου στη Ρευστοµηχανική και οι
καθηγητές A. Heyser (+), πρώην διευθυντής του Institut fur Angewandte Gasdynamik του Deutsche
Forschungs - und Versuchsanstalt fuer Luft - und Raumfahrt (DFVLR), και M. Fiebig, πρώην διευθυντής
του Institut fuer Thermo - und Fluiddynamik του Universitaet Bochum, που µε τη βοήθειά τους εδραίωσα
την προτίµησή µου στη Ρευστοµηχανική."
Τέλος επιθυµώ από βάθος καρδιάς ευχαριστώντας να τονίσω, ότι η συγγραφή του βιβλίου απαίτησε
το µεγαλύτερο µέρος του ελεύθερου χρόνου, που ανήκε και στην οικογένειά µου, η οποία πρόσφερε
κατανόηση και ενθάρρυνση. Είναι η γυναίκα µου Μαίρη και τα παιδιά µου Φραντζέσκα, Γιώργος - Ανδρέας
και Άρτεµις. Μόνο αυτοί και οι συνάδελφοι συγγραφείς µπορούν να κατανοήσουν το µέγεθος αλλά και το
κόστος για την οικογενειακή ζωή αυτής της προσπάθειας
∆.Γ.Π.

