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Βασικές έννοιες 

 

 Πρώτη φορά συναντήσαμε τη φυσική των ρευστών στη Β’ Γυμνασίου. 

Εκεί μάθαμε τις βασικές έννοιες της Φυσικής Ρευστών, αλλά καθώς η Β’ 

Γυμνασίου είναι αρκετά χρόνια πίσω ας θυμηθούμε τις βασικές έννοιες που 

μάθαμε τότε. 

 

 Αρχικά ρευστά, ονομάζουμε τα σώματα τα οποία δεν έχουν δικό τους 

σχήμα, αλλά δανείζονται το σχήμα του δοχείου που τα περιέχει. Επομένως εύκολα 

καταλαβαίνουμε πως με τον όρο ρευστά εννοούμε τα υγρά και τα αέρια. 

 

 Τα υγρά και τα αέρια έχουν μία βασική διαφορά μεταξύ τους. Τα υγρά τα 

θεωρούμε ασυμπίεστα, δηλαδή έχουν σταθερό όγκο. Αντίθετα τα αέρια όπως 

είδαμε και πέρσι στη Φυσική Προσανατολισμού συμπιέζονται, δηλαδή ο όγκος 

τους μπορεί να μεταβληθεί, είναι δηλαδή συμπιεστά.  

 

 Στη συνέχεια ας θυμηθούμε το μέγεθος που ονομάζουμε πίεση, την οποία 

συναντήσαμε και πέρσι στη Φυσική Προσανατολισμού. Ως πίεση ορίζουμε το 

πηλίκο της κάθετης δύναμης που επιδρά σε μία επιφάνεια, δηλαδή ισχύει:  

(1). Μονάδα μέτρησης της πίεσης είναι το 1 Pascal  
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Υγρά σε ισορροπία 

 

 Αν γεμίσουμε ένα δοχείο με κάποιο υγρό τότε το υγρό θα ασκήσει κάποια 

δύναμη στα τοιχώματα του δοχείου οπότε κατ’ επέκταση θα υπάρξει και πίεση, 

η οποία από δω και πέρα θα είναι το μέγεθος που θα μελετάμε . Η πίεση αυτή 

οφείλεται στο βάρος του υγρού, δηλαδή στην ύπαρξη βαρυτικού πεδίου. Η πίεση 

αυτή επιπλέον μπορεί να οφείλεται και σε κάποιο εξωτερικό αίτιο (πχ ύπαρξη 

εμβόλου).  

 

 Γενικά η πίεση που οφείλεται στο βάρος του υγρού, δηλαδή στη βαρύτητα, 

ονομάζεται υδροστατική πίεση.   

 

Η υδροστατική πίεση έχει νόημα μόνο αν 

το υγρό βρίσκεται σε βαρυτικό πεδίο. Η σχέση 

που μας βοηθάει να την υπολογίσουμε είναι η 

, όπου ρ είναι η πυκνότητα του υγρού 

που μελετάμε, g η επιτάχυνση της βαρύτητας και 

h το βάθος του σημείου που μελετάμε.  Η σχέση 

αυτή είναι γνωστή και ως Θεμελιώδης νόμος της 

Υδροστατικής. 

 

Αν βυθίσουμε ένα σώμα σ’ ένα δοχείο με υγρό, τότε η ολική πίεση που θα 

ασκείται στο σώμα θα είναι άθροισμα της υδροστατικής και της πίεσης που 

ασκείται στην επιφάνεια του υγρού. Επομένως αν στην επιφάνεια του υγρού 

υπάρχει ατμοσφαιρικός αέρας, δηλαδή ασκείται ατμοσφαιρική πίεση, η ολική 

πίεση θα δίνεται από τη σχέση  (3). 
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Αρχή του Pascal 

 

 Έστω ότι έχουμε ένα δοχείο γεμάτο με υγρό και κλείνουμε το δοχείο με 

τη βοήθεια ενός εμβόλου. Όσο αυξάνουμε τη δύναμη κατά ΔF θα αυξάνεται και η 

πίεση του υγρού σε κάθε σημείο κατά  (4). 

 

 Άρα η μεταβολή της πίεσης που δημιουργεί ένα εξωτερικό αίτιο σε κάποιο 

σημείο του υγρού μεταφέρεται αναλλοίωτη σε όλα τα σημεία του.  

 

 Σε περίπτωση που το υγρό βρίσκεται εκτός βαρυτικού πεδίου, για 

παράδειγμα σ’ ένα δωμάτιο κενού, τότε η πίεση του είναι ίδια σε όλα τα σημεία 

και πλέον οφείλεται μόνο σε κάποιο εξωτερικό αίτιο. Επομένως η πίεση σε 

κάποιο σημείο Σ του υγρού θα δίνεται από τη σχέση  (5). 
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Ρευστά σε κίνηση  

 

 Κατά την κίνηση ενός ρευστού σ’ έναν σωλήνα δημιουργούνται τριβές 

μεταξύ του ρευστού και του σωλήνα αλλά και μεταξύ των μορίων που 

αποτελούν το ρευστό. Απόρροια των τριβών αυτών είναι η δημιουργία δινών 

κατά την ροή του ρευστού. Η ροή αυτή λέγεται τυρβώδης. Για την διευκόλυνση 

μας θα θεωρήσουμε πως δεν υπάρχουν καθόλου τριβές αλλιώς η μελέτη της 

κίνησης του ρευστού θα ήταν αρκετά δύσκολη. Το ρευστό λοιπόν θα το 

θεωρούμε ιδανικό. Η ροή ενός τέτοιου ρευστού είναι στρωτή, δηλαδή δεν 

παρουσιάζει στροβίλους. 

 

 

Για να θεωρούμε ένα ρευστό ιδανικό θα πρέπει να είναι ασυμπίεστο και να μην 

εμφανίζει τριβές με τα τοιχώματα του σωλήνα ή εσωτερικές τριβές. 

 

 

 Όλες τις διαδοχικές θέσεις από τι οποίες θα 

περάσει ένα μόριο του ρευστού  κατά τη διάρκεια της 

κίνησής του μπορούμε να τις αναπαραστήσουμε με μία 

γραμμή. Τη γραμμή αυτή την ονομάζουμε ρευματική 

γραμμή, δηλαδή αυτή θα είναι η τροχιά του μορίου. Από 

τη στιγμή που τα μόρια δεν αλληλεπιδρούν, αλλιώς θα 

είχαμε τριβές, οι ρευματικές γραμμές ενός ιδανικού 

ρευστού δεν θα τέμνονται ποτέ. 

 

 Για να μελετήσουμε ένα ρευστό θα χρειαστούμε να μελετήσουμε 

περισσότερες από μία ρευματικές γραμμές. Το σύνολο αυτών το ονομάζουμε 

φλέβα του ρευστού. Το ρευστό θα αποτελείται από πολλές φλέβες. Προκειμένου 

να έχουμε στρωτή ροή δεν θα πρέπει να αλληλεπιδρά η μία φλέβα με την άλλη. 

Επομένως η ποσότητα ρευστού που περιέχεται σε μία φλέβα παραμένει πάντα 

στη φλέβα και παραμένει πάντα σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια της κίνησης. 

 

 Έστω ότι έχουμε ένα σωλήνα ο οποίος διαρρέεται από ένα ρευστό. 

Θεωρούμε μία φλέβα του ρευστού και μία διατομή του αγωγού Α.  Από τη 

διατομή αυτή θα περνάει σε χρονική διάρκεια  ποσότητα όγκου  της 

Ρευματική γραμμή είναι η 
τροχιά ενός μορίου του υγρού 
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φλέβας. Μπορούμε να ορίσουμε ως παροχή του σωλήνα ή της φλέβας το πηλίκο 

 (6).  Την παροχή την μετράμε σε . 

 Αν θεωρήσουμε πως ο όγκος της φλέβας είναι  , όπου dx η 

μετατόπιση της φλέβας στο χρονικό διάστημα dt, τότε η παροχής θα γίνει: 

 

  (7) 

 

 Επομένως η παροχή σωλήνα ή φλέβας σε κάποια θέση είναι ίση με το 

γινόμενο του εμβαδού της διατομής επί την ταχύτητα του ρευστού στη θέση 

αυτή. 
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Διατήρηση ύλης και η εξίσωση συνέχειας 

 

 Έστω ότι έχουμε ένα ιδανικό ρευστό το οποίο ρέει σ’ ένα σωλήνα με 

μεταβλητή διατομή. Από τη στιγμή που θεωρούμε το ρευστό ασυμπίεστο, θα 

πρέπει η μάζα  που περνάει από τη διατομή  σε χρόνο  να είναι ίση με τη 

μάζα  που διέρχεται από τη διατομή  σε ίδιο χρόνο. Δηλαδή θα πρέπει να 

ισχύει ότι  (8).  Σ’ αυτό το σημείο να θυμηθούμε πως η μάζα δίνεται 

από τη σχέση  ή . Επομένως θα ισχύει: 

 

 

 

 Για χρόνο  η παραπάνω ισότητα θα γίνει:  

 

 (9) 

 

 Η τελευταία εξίσωση είναι γνωστή κι ως εξίσωση συνέχειας και είναι 

άμεση συνέπεια της αρχής διατήρησης της ύλης. Σύμφωνα με τη σχέση (7) και 

(9) θα έχουμε τελικά   (10), δηλαδή κατά μήκος ενός 

σωλήνα ή μίας φλέβας η παροχή διατηρείται πάντα σταθερή. 
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Εξίσωση Bernoulli 

 

 Η πίεση στα ρευστά εξαρτάται και από το υψόμετρο. Για παράδειγμα σε 

μία πολυκατοικία το νερό στη βρύση  στο πρώτο όροφο έχει διαφορετική πίεση 

από το νερό της βρύσης του τρίτου.  

 

Έστω ότι έχουμε ένα σωλήνα με μεταβλητή διατομή. Όπως είδαμε και 

προηγουμένως η ταχύτητά του ρευστού μέσα στο σωλήνα θα μεταβάλλεται. 

Αφού λοιπόν μεταβάλλεται η ταχύτητα, η επιτάχυνση θα είναι διάφορη του 

μηδενός άρα θα υπάρχει δύναμη. Η δύναμη αυτή είναι που διαφοροποιεί τις 

τιμές της πίεσης. Ο Daniel Bernoulli κατάφερε και βρήκε μία εξίσωση που 

συνδέει την πίεση του ρευστού με την ταχύτητα και το ύψος. Η εξίσωση αυτή 

είναι η: 

 

  (11) 

 

ή γενικά  (12) 

 

 Η τελευταία είναι γνωστή κι ως εξίσωση Bernoulli και εκφράζει την 

διατήρηση της ενέργειας στη ροή των ρευστών. Η εξίσωση Bernoulli ουσιαστικά 

μας δείχνει ότι το άθροισμα της πίεσης, της κινητικής ενέργειας ανά μονάδα 

όγκου και της δυναμικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου έχει την ίδια σταθερή τιμή 

σε οποιοδήποτε σημείο της ρευματικής γραμμής. Αν ο σωλήνας είναι οριζόντιος 

τότε η εξίσωση Bernoulli γίνεται  

 (13) 

 

 Γνωρίζοντας πλέον τα παραπάνω μπορείτε να σκεφτείτε γιατί ο δυνατός άνεμος μπορεί 
και παρασέρνει στέγες σπιτιών; 
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Θεώρημα Torricelli 

 

 Έστω ότι έχουμε ένα δοχείο με υγρό. Στη 

βάση του υπάρχει ένα άνοιγμα από το οποίο το 

υγρό μπορεί να εξέρχεται όπως φαίνεται και στο 

δίπλα σχήμα. Εφαρμόζουμε την εξίσωση Bernoulli 

ανάμεσα στα σημεία Α και Β και θα έχουμε:  

 

 

  

 Το υγρό στο σημείο Α και Β έρχεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, 

επομένως η πίεση στην επιφάνεια του υγρού στα σημεία Α και Β είναι ίση με την 

ατμοσφαιρική, δηλαδή θα ισχύει .  Επιπλέον μπορούμε να 

θεωρήσουμε πως η στάθμη του νερού κατεβαίνει πάρα πολύ αργά, για δική μας 

διευκόλυνση, και να έχουμε  

 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω θα έχουμε:  

 

 

 (14) 

 

 Παρατηρούμε πως η ταχύτητα στην εξίσωση (14) είναι ίδιας μορφής με 

την ταχύτητα που έχει σώμα που εκτελεί ελεύθερη πτώση. Άρα η ταχύτητα 

εκροής υγρού από το στόμιο που βρίσκεται σε βάθος h από την ελεύθερη 

επιφάνεια του είναι ίση με την ταχύτητα που θα είχε το υγρό αν έπεφτε ελεύθερα 

από ύψος h. Η πρόταση αυτή είναι γνωστή κι ως θεώρημα Torricelli.  
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Η τριβή στα ρευστά 

 

Εξ’ αρχής υποθέσαμε πως τα ρευστά που μελετάμε είναι ιδανικά, δηλαδή 

πως δεν υπάρχουν τριβές, είτε εσωτερικές είτε με τα τοιχώματα του δοχείου. 

Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν οι τριβές αυτές και ειδικά τις εσωτερικές 

τις χρησιμοποιούμε στην μηχανική ρευστών, πχ η λίπανση μίας μηχανής. Την 

εσωτερική τριβή μέσα σ’ ένα ρευστό την ονομάζουμε ιξώδες.  

 

Η τιμή της εσωτερικής τριβής επηρεάζεται από το υλικό αλλά και τη 

θερμοκρασία. Η αλλαγή στη πίεση δεν έχει μεγάλη επίδραση. Πως μπορούμε όμως 

να μελετήσουμε τις εσωτερικές τριβές;  

 

Αρχικά παίρνουμε δύο πλάκες πχ γυάλινες. 

Απλώνουμε κάποιο ρευστό π.χ.  μέλι στην κάτω 

πλάκα και φτιάχνουμε έτσι μία στρώση με πάχος l . 
Στη συνέχεια τοποθετούμε και την άλλη πλάκα 

πάνω από το μέλι και της ασκούμε μία δύναμη F  
προκειμένου να κινηθεί προς τα μπροστά. Καθώς η 

πάνω πλάκα μετακινείτε παρασύρει μαζί της και 

κάποιες  στρώσεις κατά μήκος του ρευστού. Η 

μετάδοση της κίνησης στα διάφορα στρώματα του ρευστού γίνεται λόγω της 

εσωτερικής τριβής.  

 

Μπορεί να αποδειχθεί (πειραματικά) 

ότι η ταχύτητα του στρώματος του ρευστού 

που βρίσκεται σε επαφή με την κάθε πλάκα 

έχει την ίδια ακριβώς ταχύτητα με την πλάκα. 

Άρα όσο πιο ψηλά βρίσκεται το στρώμα τόσο 

μεγαλύτερη θα είναι και η ταχύτητά του. Η 

δύναμη F  που ασκήσαμε αντιστάθμισε τις 

εσωτερικές τριβές κι έτσι προήρθε η κίνηση 

του ρευστού. Έχει αποδειχθεί ότι η δύναμη F υπολογίζεται από την εξίσωση: 

 (15), όπου n είναι ο συντελεστής ιξώδους του υγρού και είναι 

χαρακτηριστικός για κάθε υγρό. Τον συντελεστή ιξώδους τον μετράμε σε 

 ή σε poise (πουάζ) όπου θα ισχύει  (η μονάδα αυτή 

δεν είναι στο S.I.)  
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Στην εξίσωση (15) δεν υπακούουν όλα τα ρευστά. Τα ρευστά που την 

υπακούουν τα ονομάζουμε νευτώνεια ρευστά.  

 

Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας με τον συντελεστή ιξώδους κάποιων 

ρευστών: 

 

Ρευστό Θερμοκρασία (0C) Συντελεστής Ιξώδους (Ns/m2) 

 

Νερό 

 

20 

 

 

 

Νερό 

 

100 

 

 

 

Αίμα 

 

37 

 

 

 

Γλυκερίνη 

 

20 

 

 

 

Μηχανέλαιο (δεκάρι) 

 

30 

 

 

 

 


