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Part tre - Ij flùid - Cinemàtica
An costa part i vardoma la definission ëd flùid e ij parameter che a carateriso un flùid. Flùid perfét e
flùid  reaj.  I  disoma  quaicòs  a  propòsit  ëd  pression  e  ëd  comprimibilità.  Peui  i  passoma  a  la
Cinemàtica dij flùid, acenoma a la mira Lagrangian-a e i tratoma la mira Eulerian-a dë studié 'l
moviment dij flùid, partend da j'espression dl'acelerassion.
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GENERALITÀ AN SIJ FLÙID

I l'oma vist còs i intendoma për sistema contìnuo e për còrp deformàbil. Për definì còs a l'é
un flùid is arferima a costi concet. Dal moment che un flùid a l'é sens'àutr un còrp che a ven studià
coma contìnuo e che a l'é sens'àutr deformàbil, a valo tute le considerassion che i l'oma fàit ant le
prime doe part, ëdcò a propòsit dle fòrse 'd massa e dle fòrse 'd surfassa, le definission djë sfòrs
intern, la distinsion fra sfòrs normaj e tangensiaj a na surfassa, jë sfòrs ant un pont, e via fòrt.

Definission ëd flùid
I ciamoma fluid un sistema contìnuo che a peul nen opon-e sfòrs ëd taj (ò tangensiaj) cand

a l'é a l'arpòs. Sòn a veul dì che un flùid a l'é na sostansa andova qualonque sfòrs tangensial a
pròvoca sempe un moviment. Për s-ciairì 'l concét i suponoma na preuva che an vàire cas a peul
esse real e an d'àutri a l'é mach teòrica, che ilustroma an figura 1.

Figura 1 - Preuva d'un flùid

Un material as treuva fra doe lastre paralele A e B  e a aderiss a coste.A un-a dle doe lastre a ven
aplicà  na  fòrsa  tangensial  che  a  tira  a  féla  score.  Se  'l  material  an  preuva  a  l'é  un  flùid,  la  lastra  a  scor
rablandse dapréss ij seuj dël material qualonque a sia la fòrsa aplicà. A-i é donca sempe na velocità v e lë
sglissament a contìnua sensa che 'l material a svilupa na resistensa proporsional a la deformassion.
Qualonque sfòrs ëd taj, për cit ch'a sia, a pròvoca ël moviment dël material.

Se 'l material a fussa stàit un sòlid elàstich, la deformassion a l'avrìa provocà na reassion
proporsional, fin-a a compensé la fòrsa.

A l'é ciàir che an costa manera a peulo esse definì coma flùid, sostanse motobin diferente fra 'd lor,
dal catram a un gas rarefàit. Për le sostanse pastose, ël fàit ëd consideréje flùid ò sòlid a dipend dal particolar
problema e da l'aprossimassion ch'a serv.

Ant la prima part i l'oma già dàit n'uciada a le caraterìstiche ëd sòlid, lìquid e gas, antërpretàndje da
na mira dël comportament atòmich e molecolar, che a l'é nen la mira che i consideroma sì, dal moment che i-
j consideroma  coma sistema contìnuo.

I disoma che ij lìquid, an prima aprossimassion, a son nen comprimìbij e donca a l'han un volum
costant,  ma  a  l'han  nen  na  soa  forma  e  donca  a  pijo  la  forma  dël  contenitor.  Ij  gas  a  peulo  anvece  esse
comprimù com as veul, e a pijo donca tant ël volum coma la forma dël contenitor.

Caraterìstiche d'un flùid
I l'oma vist che ant un flùid a l'arpòs jë sfòrs intern a son sempe e mach ëd pression, sempe

normaj a qualonque surfassa considerà.. Se 'l flùid a l'é an moviment, antlora a peulo essie sfòrs
tangensiaj provocà da la "viscosità " dël flùid. Sì i doma na definission dë sta viscosità e i arpijoma
la definission ëd "densità ".
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La densità
Coma i l'oma dësgià acenà, i foma ancora n'ipòtesi che a semplìfica ël modél dlë stat flùid, e che a

l'é bin verificà ant l'anviron ordinari. I suponoma che un volumet ëd flùid, cit a basta da podèj esse considerà
un anfinitésim, a manten-a tute le caraterìstiche macroscòpiche dël flùid, e donca a sia fàit da un nùmer ëd
molécole ancora motobin gròss. Sòn a veul dì che 'l flùid a ven considerà coma continuo, coma deresto i
l'avìo  suponù  për  ij  sòlid  reaj.  St'ipòtesi  a  và  an  pràtica  sempe  bin  për  ij  lìquid,  ma  a  podrìa  esse  tròp
semplificativa për ij gas che as trovèiso an quàich ëstat particolar. Con costa ipòtesi i podoma definì la
densità  d'un flùid, coma për ij sòlid, con

vd
md

andova dv a l'é un volumet anfinitésim e dm a l'é la massa contnùa an cost volumet. Parèj la
densità a peul esse definìa pont për pont, considerand un volumet anfinitésim antorna al pont e
fasend-lo tende a zero. Costa definission a val për tuti ij còrp, basta che as peussa fésse l'ipòtesi ëd
còrp contìnuo.

L'unità 'd misura dla densità a l'é dàita da [kg  /  m3]  ant  ël  sistema S.I.  An sto  sistema la
densità dl'aqua a l'é 1000. Sovens as deuvra l'unità ant ël sistema CGS, [g /  cm3], andova l'aqua a
l'ha densita 1. Sòn a corispond ëdcò a consideré coma misura chilograma su liter. A ven còmod, dle
vire, consideré la densità relativa dle sostanse, pijand l'aqua com arferiment e donca con densità 1.

La viscosità
Për definì costa caraterìstica dël flùid is arferima a figura 2, che a arpija da davzin figura 1.

Sta definission a ven dàita an manera sperimental.
 La preuva ilustrà as arferiss pì che d'àutr a lìquid, ma 'l concét a resta l'istéss ëdcò për ij

gas, contut che për na definission sperimental, an sto cas a venta pensé n'àutra organisassion
sperimental, che i vëddroma peui pì anans. A noiàutri. ambelessì, an anteréssa ël concét general.

FS

h = z v

R

Figura 2 - Viscosità ant un lìquid

La surfassa S a l'é pogià an sël pej lìber dël lìquid e a ven tirà con na fòrsa F. Ël lìquid a svilupa na
resistensa R che, cand la velocità v a l'é costanta, a dventa ugual a F. La surfassa S as rabasta dapress ël prim
seul ëd lìquid a la velocità v.

Se l'autëssa h dël lìquid a l'é nen tròp gròssa, la velocità d'ëscoriment dij seuj a varia da v, a contat
con la surfassa S, fin-a a zero, a contat con ël fond, an manera linear. Da l'esperiment ilustrà an figura as peul
deduve che:

z
vSFR

La costant ëd proporsionalità a dipend mach dal tipo ëd lìquid e da sò stat (pì che tut da soa
temperatura) e a ven ciamà "coeficent d'artito intern" ò  "coeficent ëd viscosità ".

Se i vardoma antlora l'espression ëd i l'oma che soa unità 'd misura a l'é [kg /(m · s)]
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I notoma la smijansa dë sto coeficent con ël coeficent G d'elastissità a l'ëscoriment, che i l'oma
definì për ij sòlid ant la prima session dë ste nòte. Da lòn ch'i l'oma dit as capiss che sto coeficent a intra nen
an geugh cand ël flùid a l'é ferm.

La  viscosità  definìa  parèj  a  ven  dita  "viscosità dinàmica ".  As  definiss  ëdcò  na "viscosità
cinemàtica " coma rapòrt fra viscosità dinàmica e densità.

Flùid reaj e flùid përfét
Qualonque flùid real, lìquid ò gas ch'a sia, a l'ha na soa viscosità. A l'é natural che për

quàich lìquid coma pr'esempi n'euli, sta viscosità a sarà àuta, mentre che për vàire gas a sarà
motobin bassa. Në studi rigoros dël moviment dij flùid, macassia, a ciamrìa sempe 'd ten-e cont ëd
costa viscosità. Ma a-i son vàire situassion andova j'efét dla viscosità an sël moviment a son cit a
basta da podèj esse trascurà. An costi cas as ësvilùpa na teorìa che a ten nen cont dla viscosità e as
dis che as consìdera un "flùid perfét ". Ant ij cas andova costa a sarìa n'aprossimassion tròp gròssa
(che a podrìa porté a conclusion d'autut ësbalià), antlora a venta compliché le còse e studié 'l
moviment dël "flùid real ".

La Pression
Prima ëd parlé 'd n'àutra caraterìstica dij flùid, i arciamoma an manera pì esplìcita ij concét

an sla pression, che a l'é na grandëssa motobin amportanta.
I l'oma vist che ant un flùid ògni sfòrs ëd taj a pròvoca scoriment pì ò manch lest dij seuli l'un an

sl'àutr. Se donca 'l flùid a l'é an chiete j'ùnich sfòrs che a peulo essie a son ëd pression, e a son sempe normaj
a qualonque surfassa che a peussa esse considerà ant ël flùid.

An general la pression a ven definìa për na fòrsa che a agiss an s’na surfassa an manera dëstribuìa.
La figura 3 a mostra ël concét general.

a

b

F

Figura 3 - Concét general ëd pression

Ël pèis d’un còrp, pogià an s’na surfassa orisontal a insist su tuta la surfassa d’apògg. As supon che
le  doe  surfasse  a  sio  pian-e  përféte  e  che  ël  pèis  a  sia  distribuì  an  manera  uniform.  La  fòrsa  pèis  aplicà  a
l’unità ëd surfassa a ven ciamà pression p. La pression a l'é un vetor con diression perpendicolar a la
surfassa. Se la fòrsa a l'é anclinà coma an figura 4, lòn che a stabiliss la pression a l'é la component dla fòrsa
normal a la surfassa..

Antlora, se na fòrsa dëstribuìa an manera uniform F a agiss an s’na surfassa pian-a S, che a l’abia
versor normal n, I ciamoma pression  p esercità da la fòrsa an sla surfassa, ël valor

n
S

nFp
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Se  la  surfassa  a  l'é  nen  pian-a  i  consideroma  la  fòrsa dF aplicà a la surfassa elementar dS e

definima la pression coma n
dS

nFdp .

Vardoma adess coma costa definission a ven aplicà ai flùid, tnisend cont che, rispét a la pression,
lìquid e gas a l’han nen l’istess comportament.

b

F

a

Figura 4 – Pression për fòrse anclinà

La pression ant un flùid
I suponoma adess un lìquid an arpòs ant un contenitor, e an cost lìquid un volumet generich dv. An

cost volumet a-i sarà na massa dm ëd lìquid. La massa dël lìquid, com a l'é fàcil verifiché, a aplica d'ësfòrs a
le surfasse dël contenitor. I podoma supon-e che, travers soe surfasse esterne, ël lìquid a aplica d’ësfòrs ëdcò
al volumet. Sicur che a-i è ël pèis dël lìquid dzora al volumet, e la tendensa dël lìquid a ocupé j’ëspassi veuid
fin-a a trové la situassion global ëd mìnima energia. La figura 5 a ilustra la situassion.

Figura 5 - Sfòrs aplicà da un lìquid a un sò volumet dv

I definima antlora "pression" p  dël lìquid, l'ësfòrs për unità 'd surfassa. Arferend jë sfòrs dF a la
surfassa dS andova a son aplicà, i ciamoma pression p  ël rapòrt:

Sd
Fdp
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Ant  un  lìquid  an  chiete,  sto  sfòrs  a  venta  sempe  che  a  sia  normal  a  ògni  surfassa  considerà  ò
imaginà, përchè i l'oma supòst che a-i sia nen viscosità, e donca ògni component dë sfòrs tangensial a
produvrìa moviment, e 'l lìquid a sarìa nen an chiete.

Costi  sfòrs  a  son  present  ant  ògni  pont  dël  lìquid,  e  travers  a  costi  sfòrs  as  trasmëtto  le  assion
mecàniche ant un lìquid.

L'istess discors a peul esse fàit, almanch fin-a a sta mira, ëdcò për ij gas, dal moment che i l'oma
nen fàit d'ipòtesi che a-j escludo. La pression a l'é donca na grandëssa base për la mecànica dij flùid, e nen
mach ëd coj ideaj, contut che për ij flùid reaj viscos le considerassion da fé a sio pì complicà.

Andipendensa dla pression da la diression considerà
Se i consideroma un lìquid perfét, e sensa atrit intern, se cost a l'é an echilibri, e donca fërm, ant un

contenitor, la fòrsa che a aplica ant ògni pont dla surfassa dël contenitor a venta che a sia normal a la surfassa
midema, che a reagiss con na fòrsa ugual e contraria. Se la fòrsa a fussa nen normal a l’avrìa na component
tangensial che a farìa bogé ‘l liquid (che i l’oma soponù sensa atrit, ma che a bogerìa ant ògni cas).

A-i son donca doi tipo ‘d fòrse diferente aplicà al lìquid, dont un-a a l'é la fòrsa ‘d reassion aplicà
da le surfasse che a lo conten-o e l’àutra a l'é la fòrsa pèis dël lìquid midem.

Consideroma adess un volumet andrinta a la massa e aplicoma col che a ven ciamà “Prinsipi ‘d
Solidificassion”. I pensoma, vis-a-dì, a sto volumet coma a un sòlid, còsa che i podoma fé, pensand che ël
lìquid a l'é ferm e su ògni surfassa interna a-i é echilibri. La forma dël volumet considerà a l'é cola arpresentà
an figura 6, indicà da OABC (tetraéder) a l’origin d’un sistema d’ass cartesian.

Nòstr volumet dv  a l’ha na densità  e donca na massa dm =  dv. Sòn a veul dì che a l’ha un
pèis che a val dP = g  dv. An figura nòstr volumet a l’ha quat face, dont tre a son an sij pian coordinà x

0, y 0, z 0 e che i ciamoma ant l'órdin OABdAOBCdAOACdA zyx ,,  e ciamoma dA  ABC
la quarta fàcia.

A
O

C

B

z

y

x

n
r

Figura 6 - Andipendensa dla pression da la diression

Consideroma ëdcò la normal n a la facia ABC, che a passa për l'origin. I voroma dëmostré che për
ògni pont la pression a l'é l'istessa an tute le diression.
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Ciamoma p,p,p,p zyx  ant l'órdin le pression che a agisso ant le diression dij tre ass coordinà e
dla normal n. Le  fòrse  che  a  agisso  an  sle  face  ëd  nòstr  volumet  a  saran  donca,  ant  l'órdin

dAp,dAp,dAp,dAp zzyyxx

I l’oma vist che la fòrsa pèis a l'é dël tipo k  dv, andova k a l'é na costant ( k = g ). Ciamoma
peui   j’angoj che la normal n  a la fàcia oblìqua a fa ant l'órdin con j’ass x, y, z,  Costi àngoj che a
son nen arpresentà an figura.

Suponoma che nòstr lìquid a sia ant un camp gravitassional, dont le component second j'ass a son
X, Y, Z. Le eqassion dl'echilibri an sij tre ass a son:

[1]

0

0

0

dvZdAcospdAp

dvYdAcospdAp

dvXdAcospdAp

zz

yy

xx

Se  i  foma  tende  ël  volumet  a  zero,  tute  le  fòrse  a  dvento  infinitésime,  ma  mentre  le  fòrse  ëd
pression a son infinitésime dl’ëscond ordin, la fòrsa pèis a l'é un infinitesim dël ters ordin, e donca sicur che
prima  ò  peui,  a  dventa  trascurabil  rispét  a  j’àutre  (pì  cita  an  manera  anfinìa).  Al  lìmit  i  podoma  donca
consideré mach le fòrse ‘d pression.

Vist che dv a l’é an echilibri, la fòrsa arsultanta a venta che a sia zero, e a venta donca che a sio
zero tute e tre soe component second j’ass. Dal moment peui che i soma al lìmit për dv che a tend a zero, i
consideroma, sensa eror, tute le fòrse aplicà ant l’istess pont, e an particolar ant ël barisènter dla fàcia obliqua
dA.

La component dl'arzultant long l’ass x as  treuva  proietand  nòstre  quatr  fòrse  an  sl’ass  x  e
adissionand. Sta component a sarà:

000 )(cosdApdApF xxx

Ma )(cosdA a l'é nen d’àutr che xdA e antlora a venta che a sia ppx  (istess valor an
diression opòsta). A l’istessa manera as conclud che pp y  e pp z . Dal moment che a son nen stàite
fàite ipòtesi particolar an s’orientament dla fàcia dA, ò an sl’orientament dla terna d’ass, sòn a val për
qualonque orientament.

La conclusion a l'é donca che ant un pont dël lìquid la pression a l’ha sempe l’istessa intensità an
qualonque diression e vers. La fòrsa che a agiss an sla surfassa dA a  val dApF  e  a  agiss,  an  vers
contrari, su tuti e doi ij lat dla surfassa midema.

I arcordoma che i soma sempe an condission ëd chiete. Ant lòn che i l'oma dit a-i é gnente che a
escluda ij gas. Vëddroma che ant un gas che a sia ant un camp gravitassional, cand ël pèis dël gas a dventa
amportant për la pression, la densità a peul pì nen esse considerà costanta an tuta la massa. Ma ant lòn che i
l'oma dit costa a l'é nen n'ipòtesi, e donca coste conclusion a valo sempe ëdcò për un gas an echilibri.

Ël fàit peui che 'l flùid a sia an echilibri, com i l'oma già acenà, a fà an manera che lòn ch'i l'oma dit
a val 'dcò për ij flùid viscos.

Comprimibilità d'un flùid
I vardoma adéss costa caraterìstica, che an pràtica a dëstingu ij lìquid dai gas. Sì i vardoma

'l problema da na mira un pòch diferenta da cola dovrà parland an general dij sistema contìnuo.
I podoma definì 'l coeficent   ëd comprimibilità cùbica d'un flùid, la variassion relativa un sò

volum sota l'assion ëd na pression. Vis-a-dì che, se V0 a  l'é  'l  volum  considerà  e  se p a  l'é  la  pression,  i
podoma scrive che:

p
V

V0
1
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Ma  adéss  a  venta  ch'i  ten-o  cont  dle  condission  che  a  compagno  'l  verifichésse  dla
variassion. An efét a venta ten-e cont (e i lo faroma méj ant la session dedicà a la Teromdinàmica),
che coste variassion a peulo sucede con scambi ëd calor opura nen. Fra tute le variassion possìbij i
consideroma cola "Isotèrmica " andova la temperatura dël sistema a resta costanta e che a supon në
scambi 'd calor, e cola "Adiabàtica " andova a-i é nen scambi 'd calor e che a supon na variassion ëd
temperatura. Ste diferense a son motobin amportante ant ij gas. I indicoma parèj:

AdiabàticaIsotèrmica
ST p

V
V

;
p
V

V
11

I podoma 'dcò scrive coste relassion an fonsion dla densità , tnisend present che n'aument
ëd pression a fà arduve 'l volum e a fà chërse la densità, e donca

AdiabàticaIsotèrmica
ST p

;
p

11

Për ij lìquid, sovens e con bon-a aprossimassion, as considera che a sio nen comprimìbij, mentre
për ij gas na definission coerenta a venta ch'a deuvra l'equassion dë stat, che i vëddroma peui parland ëd
Teromodinàmica.

As  peul  definì  un  "Mòdul ëd comprimibilità" coma ël ressìproch dël coeficent ch'i l'oma definì
ambelessì.
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Pàgina lassà veuida apòsta
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CINEMÀTICA DIJ FLÙID

I arpijoma sì un dëscors general an sìj flùid, sensa dëstìngue fra lìquid e gas. Ambelessì i
vardoma ij moviment d'un flùid sensa ten-e cont dla rason  dël moviment midem. As trata donca ëd
Cinemàtica.

Ël moviment dij flùid a peul esse studià da doe mire diferente (vis-a-dì con doi modéj
diferent) che a son la mira "Lagrangian-a " e la mira "Eulerian-a ".

La mira Lagrangian-a
Da na mira lagrangian-a ël moviment a l'é arpresentà da na partìcola dont as dëscriv ël

moviment midem istant për istant, com i l'avìo fàit për ël pont material. As part da na partìcola ëd
flùid ant na posission inissial P0 (a, b, c) andova a, b, c  a son le coordinà dël pont, e dòp un temp t
genérich soa posission a sarà P (x,  y,  z), con le coordinà x,  y,  z che a saran fonsion dle coordinà
inissiaj e dël temp. Vis-a-dì che i l'avroma:

)t,c,b,a(fz;)t,c,b,a(fy;)t,c,b,a(fx 321

Le variàbij a, b, c, t a  son ciamà le "variàbij ëd Lagrange ", la velocità v dla partìcola a
sarà sempe fonsion ëd coste variàbij e a sarà donca v v(P0 , t)

Le component vx ,  vy ,  vz  dla  velocità  as  oten-o  për  derivassion  rispét  al  temp t,
considerand a, b, c coma costant.

t
fv;

t
fv;

t
fv zyx

321

A l'istessa manera l'acelerassion a dël pont P (che a arpresenta nòstra partìcola) a sarà
fonsion ëd a, b, c, t  e soe component ax , ay , az  a saran dàite da :

2
3

2

2
2

2

2
1

2

t

fa;
t

fa;
t

fa zyx

Se adéss i ciamoma con 0 la densità dla partìcola 'd massa dm ant la posission P0,  i
l'avroma che )P(f 00 .  Peui  i  ciamoma  con   la  densità  al  temp t, andova la partìcola as
treuva ant la posission P. I l'avroma che )t,P(f 0 .

Se i scrivoma che la massa dla partìcola a càmbia nendurant ël moviment i l'avroma
l'equassion ëd continuità ch'i l'oma già trovà për ij sistema contìnuo, vis-a-dì:

c
z

b
z

a
z

c
y

b
y

a
y

c
x

b
x

a
x

DD andova0

Ël determinant fonsional ch'i l'oma ciamà D a l'é col ch'i l'oma già trovà (prima part), con
a, b, c anvece che x0 , y0 , z0 .
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La mira Eulerian-a
Da la mira Eulerian-a as consìdera, anvece, ant ògni istant t, ël moviment ant un pont

genérich P(x, y, z). An costa  formulassion  dël  problema,  se  i  pensoma a  un  dàit  pont P, ant ògni
istant t a-i sarà na neuva partìcola con soa velocità se anvece i pensoma a un dàit istant t, ant ògni
pont P a-i sarà na partìcola con soa velocità.

La velocità a sarà donca v v(P , t), fonsion dle quat variàbij x, y, z, t . An costa dëscrission
le variàbij x, y, z a son fonsion dël temp t, mentre ant la dëscrission lagrangian-a le variàbij a, b, c a
dipendìo nen dal temp.

Le component dla velocità a saran ancora sempe fonsion ëd coste quat variàbij. Ant la
pràtica ij problema as presento pì sovens an costa forma e donca i comensoma da sì.

Component ëd l'acelerassion second Eulero
I trovoma costa acelerassion pròpi partend da soa definission. I consideroma la partìcola 'd

massa dm che ant un genérich temp t a passa për ël genérich pont P. Soa velocità a sarà dëscrivùa
da v v(x, y, z, t) v(P, t).

Ant n'interval anfinitésim ëd temp dt sta partìcola as ëspòsta d'un dP, e donca soe coordinà
a càmbio, ant l'órdin, ëd dx, dy, dz. Donca a l'istant t  dt  i l'avroma na neuva velocità v1 dl'element
dm (nostra partìcola)

)t,x,y,x(v)dtt,dzz,dyy,dxx(vvvvd

)dtt,dzz,dyy,dxx(vv

1

1 doncae

ma sòn a veul d' che, a meno d'anfinitésim d'órdin superior, i l'oma:

td
t
vzd

z
vyd

y
vxd

x
vvd

Adéss i podoma divide ij doi member për dt, tnisend cont che xxx v
dt
dx;v

dt
dx;v

dt
dx

e parèj i otnoma l'acelerassion a ch'i sercavo :

t
vv

z
vv

y
vv

x
v

dt
vda zyx

dont le component cartesian-e a son:

t
vv

z
vv

y
vv

x
va

t
v

v
z

v
v

y
v

v
x

v
a

t
vv

z
vv

y
vv

x
va

z
z

z
y

z
x

z
x

y
z

y
y

y
x

y
x

x
z

x
y

x
x

x
x

A sta mira a ven a taj introduve l'omografìa vetorial
Pd
vd  dàita da la derivà dla velocità

fàita rispét al pont P. As dimostra sùbit che l'acelerassion a peul esse butà ant la forma:

t
v

Pd
vda
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Equassion ëd continuità (Eulero)
Costa a l'é n'àutra manera d'esprime l'anvariabilità dla massa. Se S a l'é na qualonque part

limità da la surfassa  , dlë spassi andova a-i é l'moviment ëd nòstr flùid, i disoma che la massa che
a òcupa sto camp S a peul varié ant ël temp mach përchè a-i é intrada e seurtìa 'd partìcole da la
surfassa  , mentre le partìcole che as bogio ndrinta a S a influisso nen su sto cambiament.

Se, a parte da un genérich temp t, i consideroma n'interval ëd temp dt, la variassion dla
massa andrinta a S a l'é ugual al fluss dla matéria ch'a intra travers ël contorn .

I  l'oma che  'l  fluss  ëd vdt a  misura  'l  volum ch'a seurt da la surfassa  ant ël temp dt. Ël
fluss ëd vdt a misuta anvece la massa 'd flùid che a seurt da  ant l'interval dt. An termo
matemàtich sto fluss a arzulta ugual a : dnvtd . Për ël teoréma dla divergensa i l'oma:

Sdvdivtddnvtd
S

e donca ël fluss ch'a intra a sarà dàit antlora da Sdvdivtd
S

.

Se i vardoma la massa contnùa an S al temp t,  i l'oma ch'a val
S

Sd  andova  as arferiss

a l'istant t. Passand dal temp t al temp  t  dt, la densità  ant un genérich pont P,   a  càmbia dla

quantità td
t

, e donca la massa total, ant ël volum S a ven ancrementà ëd Sd
t

td
S

.

I l'oma però che 'l fluss travers la surfassa  a venta ch'a sia ugual a l'increment ëd massa
andrinta a S e donca:

Sd
t

tdSdvdivtd
SS

donca :

0Sd
t

vdiv
S

e dal  moment che costa relassion a venta ch'a sia vàlida për qualonque porsion S dle spassi
anteressà dal moviment, antlora a venta ch'a sia :

0
t

vdiv

e costa a l'é la "forma local " dl'equassion ëd continuità.
I l'oma vist che vgradvdivvdiv , e donca l'equassion a dventa:

0vdivvgrad
t

ma sa peul dimostré sùbit che
td

d
td
zd

ztd
yd

ytd
xd

xt
vgrad

t
 e parèj

l'equassion ëd continuità a dventa : 0vdiv
t

.
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An particolar, cand as trata ëd lìquid considerà coma nen comprimìbij e sensa variassion ëd
temperatura, i podoma dì che  cost. an sto cas l'equassion a dventa giusta che div v  0.

Pijand le còse da n'àutra mira, i podoma dì che al temp t ij vàire pont dël flùid a son ant le
posission P (x, y, z), mentre che al temp t  dt a son spostàsse an diression v ëd la distansa dP vdt.
Le component dë sto spostament a saran tdvw;tdvv;tdvu zyx  e donca, second
lòn ch'i l'oma vist a propòsit ëd deformassion, ël coeficent ëd dilatassion cùbica ëd costa
deformassion a sarà:

vdivdt
z

v
y

v
x

vtd zyx

I consideroma antlora n'anviron dël pont P(x, y, z), ch'a sia n'element material dm con un
volum anfinitésim . Se m a l'é la densità an P al temp t, la massa dë sto volumet a sarà : . La
massa dë sta partìcola a càmbia nen, e donca, ant ël temp dt sò increment a l'é zero.

0ddt
td

dtd
td

dd

Se adéss i dividoma ij doi member për  e  i  notoma  che d  a l'é 'l coeficent ëd

dilatassion cùbica vdivdt ,  as  oten,  a  la  fin  : 0vdiv
t

, pròpi coma prima. I notoma

che d  / dt  a l'é la dewrivà dla densità calcolà segoend la partìcola an sò moviment.

Echivalensa fra Lagrange e Eulero
Is arferima a le doe equassion ëd continuità. I arcordoma che con la formulassion ëd

Lagrange i l'avìo trovà la relassion:

0D

andova D  a l'é 'l sòlit determinant fonsional ch'i l'oma già vist. An costa equassion x, y, z,   a son
fonsion ëd a, b, c, t mentre 0  a l'é nen dipendent da  t . I podoma donca dì che la derivà ëd D a
venta ch'a sia zero. Sòn però a l'é giusta lòn ch'a dis la formulassion d'Eulero. An efét, se dm a l'é
n'element material (nòstra partìcola) che al temp t0  0 a l'ha un volum 0 e na densità 0, sta
particola al temp t a l'avrà un volum  e na densità .  A sarà che :

00

Da l'equassion ëd continuità ëd Lagrange a ven che, antlora, a venta ch'a sia :
0

D   e

donca se as buta che la derivà rispét al temp t ëd D  a venta ch'a sia zero, as oten l'istéssa còsa che
as oten butant a zero la derivà ëd   rispét al temp. Ma cost'ùltima posission a l'é la manera d'oten-
e l'equassion ëd continuità second Eulero. Le doe equassion a son donca echivalente.

Lìnie 'd corent (ò 'd fluss)
Is arferima sempe a le variàbij d'Eulero. I ciamoma v la velocità ëd na partìcola elementar

dm  ëd flùid che al temp t  a passa për ël pont P(x, y, z). Al temp t, ògni pont dël flùid a l'ha na soa
velocità, e l'ansema ëd tute coste velocità v a forma un camp vetorial. Le lìnie 'd fluss dë sto camp
vetorial a son ciamà 'dcò "lìnie 'd corent ". I l'oma vist che për coste lìnie, la tangent ant ògni pont a
coincid con la diression dël vetor v. Se i ciamoma vx , vy , vz  le component dël vetor velocità v,  i
podoma scrive le equassion diferensiaj dle lìnie 'd fluss, che a son :
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zyx v
zd

v
yd

v
xd

andova  t  a l'ha un valor assegnà che a corispond al temp istantani considerà.
 L'integrassion ëd coste equassion a pòrta a un sistema 'd curve dont j'equassion a son dël

tipo 2211 C)t,z,y,x(;C)t,z,y,x(  che a l'han doe costant arbitràrie. Coste equassion a
son dàite për un determinà valor ëd t, e a l'é lògich che a càmbio për i diferent valor ëd t.

A  venta  nen  confonde  coste  lìnie  con  le  "traietòrie  "  dle  partìcole  flùide.  An  efét  le
equassion diferensiaj dle traietòrie a son :

)t,z,y,x(v
td
zd;)t,z,y,x(v

td
yd;)t,z,y,x(v

td
xd

zyx

che a definisso x, y, z an fonsion ël temp t e 'd tre costant arbitràrie, che a peulo esse ij valor inissiaj
dàit da a, b, c ch'i l'oma vist prima.

La configurassion dle velocità a un dàit istant a l'é donca nen l'ansema dle strà che ij pont a
faran  ant  ël  temp.  Le  doe  còse  però  a  coincido  ant  ël  cas  che  i  vëddoma  sì  sota  dël  "moviment
permanent ".

Cinemàtica dël moviment permanent
Un moviment ëd flùid a ven ciamà "permanent ", cand ël camp dle velocità v as manten

costant ant ël temp. Donca ant un dàit pont P la velocità a l'é sempe l'istessa an diression e mòdul.
An costa manera la velocità v a dipend mach da le coordinà  x, y, z dël pont P. Donca le partìcole
che man man a passo ant ël pont P a l'han tute l'istessa velocità.

An sto  cas  le  lìnie  'd  corent,  pijà  ant  un  temp qualonque,  a  coincido  con  le  traietòrie  dle
partìcole flùide. An efét, le espression ëd vx, vy, vz a conten-o nen ël temp t, e donca j'equassion dle
traietòrie a dvento

)z,y,x(v
zd

)z,y,x(v
yd

)z,y,x(v
xd

zyx

che a son ëdcò j'equassion dle lìnie 'd corent.
I notoma che le traietòrie an general a son fonsion ëd tre costant arbitrarie, ma an sto cas,

dal moment che a coincido con le lìnie 'd corent, a son mach pì fonsion ëd doe costant arbitrarie. Ij
tre gré 'd libertà as arduvo a doi, dal moment che tuti j'anfinì pont che a son an s'na lìnia 'd corent a
faran tuti cola lìnia coma traietòria.

Turbij da na mira cinemàtica
Ant un flùid an moviment a ven ciamà "turbij " ant un pont P e a l'istant t, ël vetor  che a

l'ha orìgin ant ël pont P, dàit da: vrot
2
1 .

Sempe tnisend cont dle variàbij d'Eulero, le component dël turbij  a son dàite da:

y
v

x
v

2
1;

x
v

z
v

2
1;

z
v

y
v

2
1 xyzxyz

A un dàit istant t, sti vetor a forma un camp vetorial che as dis "camp dël turbij ". Coma
për le velocità, as definìsso coma "lìnie turbijose " le lìnie dë sto camp, lìnie che a son tangente al
vetor  ant tuti ij pont. J'equassion diferensiaj ëd coste lìnie as treuvo coma cole relative al camp
dël vetor v ch'i l'oma vist prima :
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zdydxd

andova  t  a l'ha un dàit valor stabilì.
L'integral ëd coste equassion a pòrta a un sistema d'equassion, che a smija a col ch'i l'oma

vist  për ël  camp dle velocità,   dël  tipo : "C)t,z,y,x(;'C)t,z,y,x( 21 , andova C' e C" a
son doe costant arbitrarie. Coma prima, 'dcò ambelessì ël temp a l'é un parameter che, për ògni sò
valor, a dà n'ansema 'd lìnie.

As vëdd sùbit che se 'l moviment a l'é permanent, le component tant ëd v coma ëd  a son
andipendente dal temp, e donca 'dcò le lìnie turgijose a càmbio nen con ël temp.

I vardoma, da na mira cinemàtica, lòn ch'a càpita ant na partìcola 'd massa dm  an
moviment. Ant l'element dm  i consideroma doi pont P e P', ant l'órdin con velocità v e v'. I voroma
dimostré che al, temp t,  ël moviment relativ ëd P' rispét a P a l'é fàit da na rotassion istantània con

velocità angolar vrot
2
1  e da na dilatassion.

An efét  se i ciamoma  dP  ël vetor P'  P, i l'oma che t,dPPvv  e donca (sempe a
meno d'anfinitésim d'órdin superior):

Pd
Pd
vd)t,P(vv

Ma se i consideroma l'omografìa coniugà
Pd
vdK  dl'omografìa

Pd
vd  e i scomonoma costa

ant l'adission ëd n'omografìa assial e na dilatassion, i podoma scrive che :

Pd
vdDvrot

2
1

Pd
vdK

Pd
vd

2
1

Pd
vdK

Pd
vd

2
1

Pd
vd

e donca a-i na ven che :

Pd
Pd
vdDPdvrot

2
1vv

vis-a-dì che :

PP
Pd
vdDPPvrot

2
1vv

Le tre component dë sto moviment a son : Na traslassion ëd P' ansema a P con velocità v.

Na  rotassion  antorna  a P con velocità angolar vrot
2
1 . Na dilatassion dàita da la difernsa 'd

velocità dij doi pont.

Moviment nen rotassionaj - Potensial ëd velocità
Se ant un dàit  temp t , an tut ël fùid, ò almanch an tuta la porsion ëd flùid an moviment

d'anterésse, i l'oma che rot v  0,  an  col  moment  l'at  ëd  moviment  dël  flùid  anteressà  as  dis  "nen
rotassional ", dal moment che la velocità 'd rotassion ëd tute le partìcole a l'é zero.

As dimostra che përchè a sia rot v  0, a venta che a esista na fonsion scalar tala che, an
col moment e ant lë spassi considerà a sia v  grad . a venta donca ch'a sia :
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z
v;

y
v;

x
v zyx

An general i l'oma che la component ëd v  second  na  dàita  diression  a  sarà  ugual  a  la
derivà ëd   secon cola diression. As peul antlora dì che, an col moment e ant lë spassi considerà, a
esist ël "potensial dle velocità ". An sto cas i l'oma antlora che :

dzd
z

yd
y

xd
x

Pdv

a l'é 'l difernsial precis dla fonsion .
Cand a càpita che rot v = 0 Për na porsion ëd flùid e për tuta la durà dël moviment, antlora

'l moviment an costa porsion a l'é "nen rotassional "  e antlora, an general la fonsion a dipendrà
da x, y, z, t , mentre a sarà sempe v  grad .  Se 'l moviment a l'é permanent, antlora j a dipendrà
nen da t e i l'avroma che  (x, y, z).

Ant ij moviment nen rotassionaj i l'oma vist che dPdv . Se i consideroma la
sircuitassion dël vetor v arlongh na lìnia l, con ij pont A e B coma estrem, costa a val :

)A()B(dPdv
B

Al

La sircuitassion a dipend mach dai doi estrem ëd la lìnia, e se 'l potensial a l'é na fonsion
uniform dlë spassi, la sircuitassion a sarà zero arlongh qualonque lìnia sarà (për sòn a venta che 'l
potensial a sia fonsion uniform).

I l'oma vist parland dij camp vetoriaj ant le Nòte 'd Matemàtica, che a-i é un teorema,
ciamà Teorema dë Stokes, che a dis che, se 'l vetor v a l'é regolar e s a l'é na lìnia sarà ant ël camp
che a lìmita na surfassa , a esist la relassion:

dnvrotPdv
s

Da sto teorema, se an tut ël camp considerà i l'oma che rot v  0, e v  grad , antlora a

venta ch'a sia 0dPdv
B

Al
.

Andova a esist ël potensial  le surfasse = cost a son ciamà "surfasse echipotensiaj ". An
tuti ij pont ëd coste surfasse i l'oma che grad  a l'é normal a la surfassa. Donca la velocità a l'ha
diression normal a la surfassa ant ël vers dle   ch'a chërso.

Se n a l'é la normal a la surfassa echipotensial  cost che a passa për ël pont P, diréta ant
ël vers che a chërso le , antlora 'l mòdul dla velocità |v| ant ël pont P a sarà dàit da :

nd
dngradnvv

Da sì as arcava n'anformassion amportanta. Se i suponoma doe surfasse echipotensiaj ant
ël camp relative a costant davzin-e coma valor, andova ste surfasse a tiro a avzinésse la variassion
ëd a chërs e a chërs ël mòdul dla velocità, mentre andova le surfasse as ëslontan-o la variassion ëd

 a l'é pì cita e donca 'l mòdul dla velocità a l'é pì cit.
I consideroma 'ncora che ant ij moviment nen rotassionaj, dal moment che v  grad   e

che donca div v div grad , l'equassion ëd continuità, che a l'era
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0vdiv
td

d

an sto cas a dventa

02td
d

Se peui i l'oma da fé con un lìquid che a peussa esse considerà coma nen comprimìbil,
antlora l'equassio ëd continuità as arduv a 02

N'àutra manera d'esprime l'acelerassion
I l'oma vist che l'acelerassion, con le variàbij d'Eulero, a l'é dàita da l'espression:

v
Pd
vd

t
va

I consideroma antlora l'omografìa coniugà
Pd
vdK  dl'omografìa vetorial

Pd
vd  e i podoma

scrive che : v
Pd
vdKvvrotv

Pd
vdKv

Pd
vdK

Pd
vdv

Pd
vd

Ma as peul dimostré (sì i lo foma nen) che 2

2
1 vgradv

Pd
vdK  e donca i l'oma che

2

2
1 vgradvvrotv

Pd
vd , e l'acelerassion a dventa:

2

2
1 vgradvvrot

t
va

Se 'l moviment a l'é nen rotassional, e donca a-i é un potensial  dle velocità, i l'avroma
che v  grad e che rot v  0. L'espression dl'acelerassion a dventa

2

2
1 grad

t
grada

Sòn a dis che a esist ëdcò, an sto cas, ël potensial dl'acelerassion, ma a sta mira i lassoma
sté ambelessì.


