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Περίληψη 

 

Η συγκεκριμένη παρουσίαση αποσκοπεί στο να προσφέρει μια εισαγωγή σε μη 

ειδικούς στα φαινόμενα τύρβης και τυρβώδους μείξης που προκύπτουν σε 

στρωματοποιημένες ροές στο φυσικό περιβάλλον. Έμφαση θα δοθεί σε θαλάσσιες 

ροές που αποτελούν ερευνητικό ενδιαφέρον του ομιλητή. Η παρουσίαση θα 

ξεκινήσει με ορισμούς βασικών έννοιων κι αδιάστατων παραμέτρων. Σο  

φαινόμενο αστάθειας κατά Kelvin-Helmholtz (Κ-Η instability) θα 

χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για να περιγραφούν μηχανισμοί αστάθειας σε δύο 

και τρεις διαστάσεις που οδηγούν σε τύρβη. τα πλαίσια της ίδιας πρότυπης 

ροής θα ορισθούν οι βασικές κλίμακες της τυρβώδους ροής και το πως μεγάλες 

και μικρές κλίμακες, μέσω της αλληλεπίδρασης τους, προκαλούν μίξη. Κατόπιν 

θα συζητηθεί ο χαρακτήρας των δυνάμεων ανώσεως οι οποίες περιορίζουν, αλλά 

κι αναπροσαρμόζουν, την τύρβη παρουσία στρωμάτωσης και παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στα ισοζύγια κινητικής και δυναμικής ενεργείας. Θα 

ακολουθήσει μια ποιοτική παρουσίαση πιο σύνθετων στρωματοποιημένων 

τυρβωδών ροών όπως ο τοπογραφικός ομόρρους, η ροή οριακού στρώματος 

αλλά κι η τύρβη που προκαλείται από εσωτερικά κύματα (internal waves), τόσο 

στο εσωτερικό τους όσο και κατά την αλληλεπίδραση τους με τον πυθμένα της 

θάλασσας. Σο τελικό κομμάτι της παρουσίασης θα εστιαστεί στην υπολογιστική 

προσομοίωση της τύρβης όσον αφορά θέματα αιχμής που υπάρχουν από 



πλευράς μεθόδων υψηλής ακριβείας και της υλοποίησης τους σε σύγχρονα 

υπερυπολογιστικά συστήματα. 
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