
  

Μετρήσεις ροής και όργανα ελέγχου
• Μετρητές πιέσεων Bourdon 

μανομετρικοί σωλήνες
• Οργανα μέτρησης ταχύτητας σωλήνας Pitot

σωλήνας Prandtl
ρευματόμετρα

                                                  ανεμόμετρο θερμής αντίστασης
   Laser Doppler Anemometer

• Μέθοδοι και συσκευές μέτρησης παροχής στόμια σε δεξαμενές
στόμια σε σωλήνες
μετρητές Venturi
ακροφύσια ροής
υδροφράγματα 

• Μετρητές ιξώδους Stokes
περιστρεφόμενο Couette 
Saybolt
ροής δι’αγωγού
Engler 



  

Μετρητές πιέσεων
• Μεταλλικό μανόμετρο bourdon
• Μανομετρικοί σωλήνες
• Σωλήνας Pitot • Στατικών πιέσεων

• Δυναμικών πιέσεων
• Ολικών πιέσεων



  

Στατική πίεση με πιεζομετρικό σωλήνα
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Όταν τα τοιχώματα είναι λεία,
 και δείχνει μόνο στατική πίεση

Όταν τα τοιχώματα έχουν μεγάλη τραχύτητα, 
χρησιμοποιούμε πιεζομετρικό δακτύλιο,
με την ίδια διάταξη και εξισώσεις



  

Κλειστός αγωγός μεγάλης τραχύτητας ή ανοικτός



  

Σωλήνας Pitot
• Απλή μανομετρική συσκευή, 

μετράει σχετικά μεγάλες πιέσεις σε 
κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς.

• Το ρευστό στο σημείο 2 βρίσκεται 
σε ακινησία, και είναι U2=0. Η 
πίεση είναι ολική, δηλαδή (P/γ
+U2/2g)
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• Η ολική πίεση στο σημείο 2:

• Αλλά από την ισορροπία στο 1΄:

• Και αντίστοιχα δεξιά:

• Οπότε η ένδειξη σε σχέση με την 
ατμοσφαιρική πίεση:



  

Pitot για ανοικτούς αγωγούς



  

Δυναμική πίεση σαν διαφορά ολικής και στατικής
Συνδυασμός Pitot και στατικού σωλήνα

Και επομένως εξάγεται και η δυναμική πίεση, αλλά και η ταχύτητα του ρευστού



  

Μέτρηση ταχύτητας με σωλήνα Pitot
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Ρευματόμετρα: Κατανομή ταχύτητας ροής
Γνώση κατανομής βασική προϋπόθεση για την εκτίμηση της παροχής
Πραγματικές μετρήσεις σε αρκετά σημεία – ισοταχείς καμπύλες – εμβαδομέτρηση
Επιφανειών – απαιτούνται πολλές μετρήσεις
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Μέτρηση ταχύτητας ροής
•Επιλογή θέσης μετρήσεων:
•Εγκιβωτισμένη κοίτη
•Βραχώδη πρανή και 
πυθμένας
•Ευθύγραμμη κοίτη σε μήκος 
•Κλίση που να μην ευνοεί 
διάβρωση ή απόθεση
•Προσπελασιμότητα
•Όχι σε διασταύρωση με άλλο 

ρεύμα
•Εκεί που υπάρχει μεγάλο 
εύρος διακυμάνσεων 
στάθμης
•Σε σημεία που εξασφαλίζεται 
η μονιμότητα

Μέτρηση 
περιστροφών 
με ηχητικά 
σήματα

Από: γέφυρες
βάρκες
συρματόσχοινα
χειριστή
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Μέτρηση ταχύτητας ροής
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Εμμεση μέτρηση παροχής από την ταχύτητα με 
την εξίσωση συνέχειας

Q = ΣViyibi
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Μέτρηση στάθμης νερού
Σταθμήμετρα - σταθμηγράφοι
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Μονοσήμαντη σχέση στάθμης - παροχής

Q = aHb

Q = a(H-H0)b

Εκτίμηση του H0 με 
λογαριθμικό χαρτί

Εύρεση της 
βέλτιστης 
σχέσης με 
λογαρίθμηση 
και εφαρμογή 
της ΜΕΤ
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Παράδειγμα καμπύλης στάθμης - παροχής
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Εμμεση μέτρηση παροχής με έκχυση χρωστικής ή 
χημικής ουσίας – δύο διαφορετικές μέθοδοι

Έκχυση με 
σταθερή παροχή q 
(lt/s) πυκνού 
διαλύματος , c1. 
συγκέντρωση 
κατάντη c2.

Έκχυση γνωστού 
όγκου V διαλύματος 
συγκέντρωσης c1. 
μέτρηση της 
μεταβολής της 
συγκέντρωσης 
κατάντη.

Όταν μεγάλη η ταχύτητα ή στροβιλισμοί

ουσία που αναμιγνύεται πλήρως

Ουσίες που δεν αλλοιώνονται και έχουν εύκολο τρόπο 
προσδιορισμού της συγκέντρωσης



  

Ανεμόμετρα θερμής αντίστασης

Η θερμοκρασία του δύρματος εξαρτάται από τις απώλειες θερμότητας
Λόγω μεταφοράς ρευστού και την ένταση του ρεύματος που το θερμαίνει.



  

Laser Doppler velocimeters
Η διαφορά μήκους 
κύματος 
προσπίπτουσας 
ακτινοβολίας και 
ανακλώμενης, είναι 
ανάλογη της ταχύτητας 
του υγρού.


