
Ρευστά σε κίνηση 

Η παροχή Π=dV/dt, δηλ. ο όγκος του ρευστού 
που περνάει από οποιοδήποτε σημείο του 
σωλήνα στην μονάδα του χρόνου είναι 
σταθερή. 

Νόμος της συνεχείας (απόρροια του 
προηγουμένου) 

Υποθέσεις: Ρευστό ιδανικό δηλαδή: 
ασυμπίεστο, δεν παρουσιάζει συνάφεια με τα στερεά τοιχώματα  που έρχεται σε επαφή. Αν για ένα τέτοιο 
ρευστό η ταχύτητά του σε ένα σημείο δεν μεταβάλλεται με το  χρόνο, τότε μιλάμε για στρωτή ροή. 

1 1 2 2S v S v× = ×
Νόμος του Bernoulli για ροή σε οριζόντιο 
σωλήνα  

2 / 2P vρ σταθερο+ × =
Μια ρευματική γραμμή 
είναι η τροχιά που 
διαγράφει κατά την 
κίνησή του ένα μόριο 
του ρευστού.  
Εκεί που οι ρευματικές 
γραμμές  είναι  
πυκνότερες, η ταχύτητα 
του ρευστού είναι 
μεγαλύτερη.  
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Αν ο σωλήνας δεν είναι οριζόντιος, τότε ο 
νόμος του Bernoulli τροποποιείται 
περιλαμβάνοντας και την υψομετρική 
διαφορά μεταξύ των σημείων στα οποία 
αναφερόμαστε. 

Έτσι, για τα στοιχεία 1 και 2 του σωλήνα του 
σχήματος ίσων όγκων (                        ), ο 
νόμος του Bernoulli γράφεται: 

  

 
 

2 2
1 1 1 2 2 2/ 2 / 2P v g h P v g hρ ρ ρ ρ σταθερο+ × + × × = + × + × × =

1 1 2 2s A s A× = ×
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Εφαρμογές του νόμου του Bernoulli 

1 1 2 2S v S v× = ×

  

   1.  Βεντουρίμετρο: μέτρηση της παροχής σε σωλήνα 

Από τις σχέσεις 
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 από όπου υπολογίζεται η ταχύτητα στην 
διατομή 1 και στη συνέχεια  η παροχή. 

2 2
1 1 2 2/ 2 / 2P v P vρ ρ+ × = + ×
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.  
 

5. Κάθε φορά που κάποιος φυσάει τη ζεστή σούπα για να την κάνη να κρυώση δημιουργεί μεγάλες 
ταχύτητες στον αέρα, άρα υποπίεση, οπότε επιταχύνεται η εξάτμιση. 
  

4. Ανάμειξη αέρα και φωταερίου σε φλόγα κουζίνας, 
επιτυγχάνεται με αναρρόφηση του αέρα στην στένωση, στην 
οποία καταλήγει ο σωλήνας του φωταερίου. 

3. Ψεκαστήρας  Στο σημείο 1 δημιουργείται υποπίεση σε 
σχέση με την ατμοσφαιρική (σημείο 2). Αυτό προκαλεί και 
την άνοδο στον λεπτό σωλήνα του υγρού που θέλουμε να 
σταγονοποιήσουμε και που παρασυρόμενο από το ρεύμα του 
αέρα διασπάται σε σταγονίδια. 

2. Ο αέρας πάνω από την κορυφή του σπιτιού επιταχύνεται, όπως 
δείχνει η πύκνωση των γραμμών ροής, με αποτέλεσμα η 
εξωτερική πίεση εκεί να είναι μικρότερη από την πίεση στο 
εσωτερικό της στέγης, η οποία έτσι μπορεί να αποσπασθή από το 
υπόλοιπο κτίριο εύκολα. 
  

 
Άλλες εφαρμογές 
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6. Όταν κάποιος φυσάη για να σβήση τα κεριά στα γενέθλια, προκαλεί υποπίεση, άρα μείωση της παρουσίας 
του οξυγόνου του αναγκαίου για να διατηρείται η καύση.  



7. Συστήματα φυσικού κλιματισμού 
 

Οι κινητήριες δυνάμεις στον φυσικό κλιματισμό είναι 
είτε η άνωση είτε διαφορές πιέσεως προκαλούμενες από 
τον άνεμο. 
Η άνωση προκαλείται από την διαφορά θερμοκρασίας 
μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού του κτιρίου. 
Έτσι, αν δεν υπάρχη κάποιο από αυτά τα αίτια, δεν 
έχουμε κλιματισμό.               
Οι ειδικοί αγωγοί που χρησιμοποιούνται υπερτερούν 
απέναντι στα παράθυρα ως προς την δυνατότητα ελέγχου 
της ροής του αέρα και τον περιορισμό θορύβων.  
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8. Tαχύτητα ροής του αίματος ανάλογα με την διατομή των αγγείων στις διάφορες περιοχές του 
κυκλοφορικού συστήματος. 

Το συνολικό εύρος του κυκλοφορικού συστήματος αυξάνεται όσο το σύστημα των αγγείων διακλαδίζεται σε 
στενότερα  αλλά περισσότερα αγγεία και φτάνει σε ένα μέγιστο εύρος  στο επίπεδο των τριχοειδών. Εδώ, 
το συνολικό εύρος της κυκλοφορίας είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο της αορτής. (Ο ολικός όγκος του 
αίματος από την αορτή μοιράζεται στα πολλά τριχοειδή αγγεία ). Από αυτό το επίπεδο και πέρα, το συνολικό 
εύρος των φλεβών περιορίζεται διαρκώς κατά την εκβολή τους στην καρδιά.  
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