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1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 
 
 
 
 
 
 

1.1 Γενικά 
Στo παρόν εισαγωγικό 1ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές γνώσεις που πρέπει 
να έχετε για να κατανοήσετε εύκολα στη συνέχεια τη ροή σε κλειστούς αγωγούς. 

Ουσιαστικά, το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μια όσο το δυνατό απλή και «εφαρμο-
σμένη» σύνοψη του μαθήματος της Μηχανικής Ρευστών.   

Έχοντας μελετήσει το κεφάλαιο αυτό, θα είσαστε σε θέση να: 

 γνωρίζετε τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ρευστού, που είναι η πυκνότη-
τα, η πίεση, η ταχύτητα ροής, η ενέργεια και η συνεκτικότητά του (δυνα-
μική και κινηματική), καθώς και τις μονάδες τους· 

 περιγράφετε το πείραμα Reynolds, να αναφέρετε τη βασική διαφορά της 
τυρβώδους από τη στρωτή ροή και να κατανοήσετε τη σημασία του αριθ-
μού Reynolds· 

 γράφετε σε απλή μορφή τις βασικές εξισώσεις της ροής (συνέχειας και 
ποσότητας κίνησης) και να εξηγείτε την έννοια του κάθε όρου των εξι-
σώσεων. Επίσης, να σχολιάζετε τη κοινή μορφή των εξισώσεων ροής για 
τη στρωτή και την τυρβώδη ροή, τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας 
των τυρβωδών τάσεων που επιφέρουν μεγαλύτερη ανάμιξη στη ροή·  

 περιγράφετε τα βασικά είδη της ροής, δηλ. στρωτή-τυρβώδη, μόνιμη-μη 
μόνιμη, ομοιόμορφη – ανομοιόμορφη, εσωτερική-εξωτερική και αποκλί-
νουσα-συγκλίνουσα, αναφέροντας ένα παράδειγμα για την κάθε μια· 

 περιγράφετε το οριακό στρώμα, αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά 
του και εξηγείτε τη σημασία του στην αποκόλληση της ροής σε αποκλί-
νουσες ροές δίνοντας τρία πρακτικά παραδείγματα· 

 περιγράφετε συνοπτικά τις τρεις βασικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε 
για την ανάλυση της ροής και είναι οι ακόλουθες: (1) της μονοδιάστατης 
ανάλυσης, (2) της διαφορικής ανάλυσης και (3) της διαστατικής ανάλυ-
σης. 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ
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1.2 Χαρακτηριστικά ενός ρευστού και λοιπά στοιχεία  

1.2.1 Πυκνότητα του ρευστού – Το ρευστό ως συνεχές μέσο – Ειδικό βάρος 

Ένα υγρό αποτελείται από μόρια τα οποία (α) βρίσκονται σε μεγάλη (σχετικά με το 
μεγεθός τους) απόσταση και (β) κινούνται συνεχώς. Θεωρείστε ένα πολύ μικρό όγκο 
του υγρού dU, ο οποίος έχει μάζα dm. Ορίζουμε την πυκνότητα ρ του υγρού ως εξής  
 

dU 0

dmρ lim
dU

  (1.2-1) 

 
Ο όγκος dU θα πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερος από έναν ελάχιστο όγκο 

(mindU=10-9 mm3), ώστε να περιλαμβάνει ένα ικανό και περίπου σταθερό αριθμό 
μορίων. Στο μάθημα της Μηχανικής Ρευστών τον όγκο αυτόν ονομάσαμε ρευστό 
σωματίδιο. 

Σχεδόν σε όλες οι περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε ως μηχανικοί, εξετάζουμε 
ένα ρευστό σε διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από τον ελάχιστο αυτόν όγκο. Έτσι, η 
πυκνότητα του ρευστού, αλλά και οι άλλες ιδιότητές του, μεταβάλλονται σχετικά ο-
μαλά - όχι απότομα- από τον ένα όγκο dU στο γειτονικό του και να είναι ουσιαστικά 
συνεχείς συναρτήσεις της θέσης του όγκου dU σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
t, δηλ.  ρ=ρ(x,y,z,t). Αυτή η συνέχεια της μεταβολής της πυκνότητας, αλλά και των 
λοιπών ιδιοτήτων του ρευστού, επιτρέπει τη θεώρησή του ως συνεχές μέσο (continu-
um) και τη μελέτη-ανάλυσή του με τις συνήθεις μεθόδους που περιγράφονται στο 
Κεφ. 1.5. Στη συνέχεια θεωρούμε την πυκνότητα ενός ρευστού ίση με τη μάζα του 
διά του όγκου που αυτή καταλαμβάνει, δηλ. ρ= m/U.  
 
ΣΧΟΛΙΑ  

1. Η πυκνότητα ενός ρευστού εξαρτάται από την πίεση p και τη θερμοκρασία T 
του, δηλ. ρ= ρ(p,T). 

2. Η πυκνότητα ενός υγρού είναι σχετικά σταθερή. Η πυκνότητα του νερού είναι 
περίπου ίση με 1000 kg/m3. Όταν αυξήσουμε την πίεση 220 φορές η πυκνό-
τητα του νερού θα αυξηθεί κατά περίπου 1%. Σημειώστε ότι στο παρόν βι-
βλίο θα ασχοληθούμε με υγρά σταθερής πυκνότητας. 

3. Η πυκνότητα των υγρών είναι περίπου τρεις τάξεις μεγαλύτερη της πυκνότη-
τας των αερίων. Το νερό και ο αέρας σε θερμοκρασία Τ=20οC και πίεση 
p=1 atm έχουν πυκνότητα ίση με ρw=998 kg/m3 και ρa=1.205 kg/m3, αντί-
στοιχα, δηλ. ρw/ρa=828.2. Ο υδράργυρος (Hg) είναι το βαρύτερο υγρό και 
έχει πυκνότητα ρHg=13580 kg/m3, ενώ το υδρογόνο (H2) είναι το ελαφρύτερο 
αέριο και έχει πυκνότητα ρH2=0.0838 kg/m3 σε ατμοσφαιρική πίεση, δηλ. 
162053 φορές μικρότερη από αυτή του υδραργύρου.   
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1.2 Χαρακτηριστικά ενός ρευστού και λοιπά στοιχεία  

1.2.1 Πυκνότητα του ρευστού – Το ρευστό ως συνεχές μέσο – Ειδικό βάρος 

Ένα υγρό αποτελείται από μόρια τα οποία (α) βρίσκονται σε μεγάλη (σχετικά με το 
μεγεθός τους) απόσταση και (β) κινούνται συνεχώς. Θεωρείστε ένα πολύ μικρό όγκο 
του υγρού dU, ο οποίος έχει μάζα dm. Ορίζουμε την πυκνότητα ρ του υγρού ως εξής  
 

dU 0

dmρ lim
dU

  (1.2-1) 

 
Ο όγκος dU θα πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερος από έναν ελάχιστο όγκο 

(mindU=10-9 mm3), ώστε να περιλαμβάνει ένα ικανό και περίπου σταθερό αριθμό 
μορίων. Στο μάθημα της Μηχανικής Ρευστών τον όγκο αυτόν ονομάσαμε ρευστό 
σωματίδιο. 

Σχεδόν σε όλες οι περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε ως μηχανικοί, εξετάζουμε 
ένα ρευστό σε διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από τον ελάχιστο αυτόν όγκο. Έτσι, η 
πυκνότητα του ρευστού, αλλά και οι άλλες ιδιότητές του, μεταβάλλονται σχετικά ο-
μαλά - όχι απότομα- από τον ένα όγκο dU στο γειτονικό του και να είναι ουσιαστικά 
συνεχείς συναρτήσεις της θέσης του όγκου dU σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
t, δηλ.  ρ=ρ(x,y,z,t). Αυτή η συνέχεια της μεταβολής της πυκνότητας, αλλά και των 
λοιπών ιδιοτήτων του ρευστού, επιτρέπει τη θεώρησή του ως συνεχές μέσο (continu-
um) και τη μελέτη-ανάλυσή του με τις συνήθεις μεθόδους που περιγράφονται στο 
Κεφ. 1.5. Στη συνέχεια θεωρούμε την πυκνότητα ενός ρευστού ίση με τη μάζα του 
διά του όγκου που αυτή καταλαμβάνει, δηλ. ρ= m/U.  
 
ΣΧΟΛΙΑ  

1. Η πυκνότητα ενός ρευστού εξαρτάται από την πίεση p και τη θερμοκρασία T 
του, δηλ. ρ= ρ(p,T). 

2. Η πυκνότητα ενός υγρού είναι σχετικά σταθερή. Η πυκνότητα του νερού είναι 
περίπου ίση με 1000 kg/m3. Όταν αυξήσουμε την πίεση 220 φορές η πυκνό-
τητα του νερού θα αυξηθεί κατά περίπου 1%. Σημειώστε ότι στο παρόν βι-
βλίο θα ασχοληθούμε με υγρά σταθερής πυκνότητας. 

3. Η πυκνότητα των υγρών είναι περίπου τρεις τάξεις μεγαλύτερη της πυκνότη-
τας των αερίων. Το νερό και ο αέρας σε θερμοκρασία Τ=20οC και πίεση 
p=1 atm έχουν πυκνότητα ίση με ρw=998 kg/m3 και ρa=1.205 kg/m3, αντί-
στοιχα, δηλ. ρw/ρa=828.2. Ο υδράργυρος (Hg) είναι το βαρύτερο υγρό και 
έχει πυκνότητα ρHg=13580 kg/m3, ενώ το υδρογόνο (H2) είναι το ελαφρύτερο 
αέριο και έχει πυκνότητα ρH2=0.0838 kg/m3 σε ατμοσφαιρική πίεση, δηλ. 
162053 φορές μικρότερη από αυτή του υδραργύρου.   

 

Το ειδικό βάρος γ ενός ρευστού είναι ίσο με το βάρος του Β ανά μονάδα όγκου 
U, δηλ. 

B mg mγ g ρg
U U U

        (1.2-2) 

 
όπου g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας που είναι ίση με 9.81 m/s2. Το νερό σε θερ-
μοκρασία Τ=20οC και πίεση p=1atm έχει ειδικό βάρος ίσο με  

 

3 2 2 3 3

kg m kg m 1 Nγ (998.0 )(9.81 ) 9790 ( )( ) 9790
m s s m m


        

 

ΣΧΟΛΙΟ  

1. Η πυκνότητα μπορεί να εκφραστεί σε αδιάσταστη μορφή που καλείται ειδική 
βαρύτητα (specific gravity) SG, μετά από διαίρεση με κατάλληλη πυκνότη-
τα αναφοράς, η οποία είναι ίση με ρw=998 kg/m3 και ρa=1.205 kg/m3 για τα 
υγρά και τα αέρια, αντίστοιχα. 

 
 Έτσι, η ειδική βαρύτητα του υδράργυρου και του υδρογόνου είναι ίση με 

 

 
3

Hg 3

13580 kg / mSG 13.6
998 kg / m


 


 και  

3

H2 3

0.0838 kg / mSG 0.07
1.205 kg / m


 


, αντίστοιχα. 

 

1.2.2 Πίεση 

Θεωρείστε ένα στοιχειώδη όγκο ρευστού που βρίσκεται σε ηρεμία. Το περιβάλλον 
ρευστό εξασκεί μια κάθετη – θλιπτική - δύναμη στην επιφάνεια του όγκου και μια 
οριζόντια –εφαπτομενική- δύναμη στην επιφάνεια  του στοιχειώδους όγκου. Η πίεση 
ορίζεται ως η κάθετη τάση που εξασκείται στην επιφάνεια dA, δηλ.  
 

 
dA 0

dPp lim
dA

                   (1.2-3) 

όταν η οριζόντια δύναμη είναι μηδενική. H πίεση στο σύστημα SI μετρείται σε 
Pascal, όπου 

2

2 2 2

m(kg)( )1 N kgs1Pa 1
m m m s


    


 

17  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΣΧΟΛΙO

Book ef ydryliki.indb   17 26/9/2016   9:59:59 πµ



 

ΣΧΟΛΙΑ  

1. Συχνά, αναφερόμαστε σε κανονικές συνθήκες (standard conditions), στις 
οποίες η πίεση είναι ίση p=1 Atm (standard atmosphere)=101325 Pa. Η τι-
μή αυτή είναι ίση με τη μέση τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης στη (μέση) επι-
φάνεια της θάλασσας. Επίσης, 1 Atm=760 Torr=760 mm Hg σε θερμοκρα-
σία 0oC.  

2. Όταν πραγματοποιείται εξάτμιση του νερού σε ένα κλειστό χώρο, όπως π.χ. 
σε ένα τμήμα σωλήνα με ροή νερού υπό πίεση, τότε η πίεση από τα μόρια των 
υδρατμών καλείται πίεση υδρατμών (vapor pressure), pυ. Στην περίπτωση 
αυτή η συνέχεια της ροής διακόπτεται και το ρευστό δεν είναι πλέον ένα συ-
νεχές μέσο. Η πίεση των υδρατμών αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρα-
σίας και είναι ίση με pυ=611, 1230 και 2340 Pa σε Τ=0, 10 και 20οC, αντί-
στοιχα. 

 

1.2.3 Ταχύτητα ροής – Κινηματικά χαρακτηριστικά 

Η ταχύτητα ροής ενός ρευστού V=V(x,y,z,t) είναι συνάρτηση της θέσης του ρευ-
στού (x, y, z) και του χρόνου t. Συχνά, χρησιμοποιούμε ορθογωνικό σύστημα συντε-
ταγμένων και συμβολίζουμε τις 3 συνιστώσες της ταχύτητας ροής με u, v και w, κατά 
τους άξονες x, y και z, αντίστοιχα. 

Τα βασικά κινηματικά χαρακτηριστικά του ρευστού είναι η απόσταση ds που 
διανύει, η επιτάχυνση a και η παροχή dQ που διέρχεται από μια επιφάνεια εμβαδού 
dA που ορίζεται κάθετα στη ροή του. Στην απλή περίπτωση της μονοδιάστατης 
ροής, όπου η ροή γίνεται κατά μια κυρίως διεύθυνση, έστω κατά x (u≠0) και στις άλ-
λες δυο διευθύνσεις η ροή θεωρείται ως αμελητέα (v=w=0), οι ιδιότητες αυτές γρά-
φονται 
 

ds udt ,  dua
dt

  και dQ udA                (1.2-4) 

 
 
ΣΧΟΛΙΟ  

1. Η ανάλυση των προβλημάτων μονοδιάστατης ροής, π.χ. σε σωλήνες υπο πίε-
ση, γίνεται με τη μέθοδο της μονοδιάστατης ανάλυσης (βλ. Κεφ. 1.5.1) στην 
οποία δεν χρησιμοποιούμε τις τοπικές τιμές των διαφόρων μεγεθών (π.χ. 
ταχύτητα ροής), αλλά τις μέσες τιμές, οι οποίες υπολογίζονται από τις κατα-
νομές των μεγεθών σε διατομές πού είναι κάθετες στη ροή (βλ. Νουτσόπου-
λος και Χριστοδούλου, 1996). 
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1.2.4 Εσωτερική ενέργεια - Θερμοκρασία 

Η εσωτερική ενέργεια ενός ρευστού είναι η ενέργεια που αποθηκεύεται σε αυτό και 
οφείλεται στην κίνηση των μορίων του και στις δυνάμεις μεταξύ τους. Η θερμοκρα-
σία Τ του ρευστού είναι ένα μέτρο της εσωτερικής ενέργειας που αποθηκεύει αυτό.   

1.2.5 Δυναμική, κινητική και μηχανική ενέργεια – Απώλειες ενέργειας 

Όπως γνωρίζουμε από τη φυσική, ενέργεια του ρευστού είναι η ικανότητά του να 
παράγει έργο και έργο είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής μιας δύναμης. Το έργο 
ισούται με το γινόμενο «δύναμη» x «μετάθεση=dx».     

H ολική ενέργεια μάζας m ρευστού που κινείται με ταχύτητα V, έχει πίεση p και 
βρίσκεται σε απόσταση z από ένα οριζόντιο επίπεδο αναφοράς, όπως φαίνεται στο 
Σχ. 1.2-1, είναι ίση με 
  

 
2

21 p V pE mgz mV mg mg(z )
2 γ 2g γ

                     (1.2-5) 

 
και έχει  μονάδες Joule (J), 1 J=Νm.  

Η ολική ενέργεια μπορεί να εκφραστεί ανά μονάδα βάρους, δηλ. έχει  μονάδες 
μήκους [L] και  καλείται ύψος ενέργειας. 
 

   
2E V pH z

mg 2g γ
                     (1.2-6) 

 
 

 
 

ΣΧΗΜΑ 1.2-1.  Ροή μάζας ρευστού   
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Με την εφαρμογή της μεθόδου της μονοδιάστατης ανάλυσης στον όγκο αναφο-
ράς του Σχ. 1.2-2, ο οποίος καθορίζεται από τα στερεά τοιχώματα του σωλήνα και τις 
διατομές 1 και 2, η εξίσωση ενέργειας γράφεται με την ακόλουθη μορφή  
 
   1 2 1 2H H ΔH         (1.2-7) 

 
Η1 και Η2 είναι οι ενέργειες στις δυο διατομές 1 και 2 και ΔΗ1-2 είναι ίσο με  
 
   1 2 w f (1 2) m(1 2)ΔH H h h          (1.2-8) 
 
όπου Ηw είναι το μηχανικό έργο που αποδίδεται στο περιβάλλον, hf(1-2) είναι οι απώ-
λειες εξαιτίας τριβών μεταξύ των διατομών 1 και 2, οι οποίες καλούνται γραμμικές 
απώλειες και hm(1-2)  είναι οι απώλειες εξαιτίας αλλαγών της γεωμετρίας της ροής, οι 
οποίες καλούνται τοπικές  απώλειες.  
 
 
 
 

 
 

ΣΧΗΜΑ 1.2-2.  Γραμμή ενέργειας (ΓΕ) και πιεζομετρική γραμμή (ΠΓ)   
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ΣΧΟΛΙΑ  

1. Σημειώστε, ότι η εξ. (1.2-6) είναι προσεγγιστική και ισχύει για ομοιόμορφη 
κατανομή ταχυτήτων ροής στη διατομή της ροής. Η ακριβής έκφραση της  
εξ. (1.2-6) απαιτεί την εισαγωγή ενός συντελεστή συνόρθωσης της κινητι-
κής ενέργειας α, που εκφράζει την επίδραση της ανομοιομορφίας της κατα-
νομής της ταχύτητας ροής. 

 
2E V pH z α

mg 2g γ
         (1.2-9) 

 
2. Όταν δεν υπάρχουν απώλειες ενέργειας, η εξ. (1.2-7) λαμβάνει τη γνωστή 

μορφή της εξίσωσης Bernoulli (βλ. Νουτσόπουλος και Χριστοδούλου, 1996) 
 

   1 2H H     ή  
2 2

1 1 2 2
1 1 2 2

V p V pz α z α
2g γ 2g γ

                 (1.2-10) 

  
3. Η ολική ενέργεια της ροής απεικονίζεται γραφικά με μια γραμμή που φαίνεται 

στο Σχ. 1.2-2, η οποία καλείται γραμμή ενέργειας και συμβολίζεται με ΓΕ. Η 
πίεση της ροής p/γ απεικονίζεται γραφικά με την πιεζομετρική γραμμή, η 
οποία συμβολίζεται με ΠΓ στο Σχ.1.2-2. Η ΠΓ σχεδιάζεται κάτω από τη ΓΕ 
και σε απόσταση ίση με τo ύψος της κινητικής ενέργειας V2/2g. 

 
4. Σε ένα αγωγό τα ύψη της ΠΓ και της ΓΕ μπορεί να προσδοριστούν πειραματι-

κά από τις ενδείξεις του πιεζομετρικού σωλήνα και του σωλήνα Pitot, αντί-
στοιχα (βλ. Νουτσόπουλος και Χριστοδούλου, 1996).  

1.2.6 Δυναμική και κινηματική συνεκτικότητα 

H δυναμική συνεκτικότητα μ  είναι μια ιδιότητα του ρευστού, η οποία εκφράζει την 
«αντίστασή» του στην επιβολή διατμητικής τάσης.  

Ας θεωρήσουμε το Σχ. 1.2-3, στο οποίο φαίνεται ένα μονοδιάστατο (κατά x) κα-
νάλι (ανοικτός αγωγός) με ακίνητο νερό, που περιορίζεται κατά την κατακόρυφη έν-
νοια (κατά y) από ένα στερεό όριο (πυθμένας στη θέση y=0) και την ελεύθερη επιφά-
νειά του (στη θέση y=h).  
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ΣΧΗΜΑ 1.2-3. Επιβολή διατμητικής τάσης σε ακίνητο υγρό  
 
 

Θεωρείστε ότι στην επιφάνεια του νερού εξασκείται μια διατμητική τάση τ, π.χ. 
από τον άνεμο. Στην επιφάνεια το νερό αρχίζει να κινείται με ταχύτητα ίση με 
u(y=h), ενώ κοντά στον πυθμένα η παρουσία του φυσικού ορίου επιβραδύνει την κί-
νηση και επιβάλλει πάνω σε αυτόν u(y=0)=0. Ένα μικρό ορθογώνιο τμήμα της ροής 
του νερού παραμορφώνεται εξαιτίας των διαφορετικών ταχυτήτων στην επάνω και 
κάτω πλευρά του με ρυθμό du/dy. Αποδεικνύεται (βλ. Νουτσόπουλος και Χριστο-
δούλου, 1996), ότι η επιβαλλόμενη τάση και ο ρυθμός παραμόρφωσης συνδέονται 
μεταξύ τους με τη σχέση  
 

τμ
du / dy

  ή  duτ μ
dy

   (1.2-11)  

όπου μ είναι ο συντελεστής δυναμικής μοριακής συνεκτικότητας ή απλά μοριακή 

συνεκτικότητα του ρευστού, η οποία έχει μονάδες «τάση»x«χρόνος», δηλ.  
kg
ms
 . 

 
ΣΧΟΛΙΑ  

1. Η δυναμική συνεκτικότητα μ ενός ρευστού εξαρτάται από την πίεση p και τη 
θερμοκρασία T, δηλ. μ=μ(p,T), όπως η πυκνότητα (βλ. Κεφ.1.2.1). Η επίδρα-
ση της p είναι μικρή, π.χ. όταν αυξήσουμε την p ενός ρευστού από 1 σε 50 
Atm, η συνεκτικότητά του θα αυξηθεί κατά περίπου 10%. Η επίδραση της T 
είναι σημαντική. Όταν αυξάνεται η T, η μ μειώνεται στα υγρά και αυξάνεται 
στα αέριa. 

22  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
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2. Όταν σε ένα ρευστό η μ είναι σταθερή, τότε το ρευστό καλείται νευτώνιο 
(Newtonian fluid) προς τιμή του Sir Isaac Newton, που ήταν ο πρώτος που 
διατύπωσε το 1687 το νόμο της «αντίστασης» αυτής του ρευστού στην επιβο-
λή διατμητικής τάσης. Στο βιβλίο αυτό θα ασχοληθούμε με τα νευτώνια ρευ-
στά και κυρίως το νερό. 

3. Όταν σε ένα ρευστό η συνεκτικότητα είναι ίση με μηδέν (μ=0), τότε το ρευστό 
καλείται ιδεατό (βλ. Κεφ.1.4.3). 

H κινηματική συνεκτικότητα ενός ρευστού ν ορίζεται ως εξής  

 μν
ρ

                                                   (1.2-12) 

και έχει μονάδες 
2m

s
 . 

Στον Πίν. 1.2-1 παρουσιάζονται ενδεικτικές τιμές των ρ, μ και ν για διάφορα 
ρευστά σε  p=1 Atm και T=20 oC. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2-1. Ενδεικτικές τιμές των ρ, μ και ν για διάφορα ρευστά 

Ρευστό ρ (kg/m3) μ (kg/ms) ν (m2/s) 

Υδρογόνο 0.084 8.8·10-6 1.05·10-4 
Αέρας 1.2 1.8·10-5 1.51·10-5 

Διοξείδιο του άνθρακα 1.83 1.6·10-5 8.5·10-6 
Βενζίνη 680 2.9·10-4 4.22·10-7 
Νερό 998 1.0·10-3 1.01·10-6 

Αιθυλική αλκοόλη 789 1.2·10-3 1.52·10-6 
Υδράργυρος 13580 1.5·10-3 1.16·10-7 
Λάδι SAE 30 891 0.29 3.24·10-4 
Γλυκερίνη 1264 1.5 1.18·10-3 

1.3 Διαστάσεις και μονάδες 
Στο βιβλίο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε κυρίως τις μονάδες του διεθνούς συστήματος 
SI (συντομογραφία του γαλλικού όρου Le Système International d'Unités), αλλά και 
κάποιες από τις μονάδες που είναι αποδεκτές από το SI. Το SI είναι ένα σύγχρονο 
μετρικό σύστημα που παρουσιάστηκε το 1960 και βασίστηκε στο παλιό MKS (metre-
kilogram-second). 

Οι μονάδες του SI φαίνονται στον Πίν. 1.3-1. 

23  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ

1.3  Διαστάσεις	και	μονάδες
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