
9. Συσχέτιση της παροχής με απώλειες σε Βεντουρίμετρο

Στην  συσκευή  Venturi  συσχετίζουμε  τις  απώλειες  ενέργειας  με  την  παροχή  με  σκοπό  την  μελλοντική 
εκτίμηση  της  παροχής  μόνο  από  τις 
απώλειες αυτές,  και  χωρίς την ανάγκη 
πλωτηρόμετρου  ή  άλλου  οργάνου. 
Αποτελείται  από μία σταδιακή μείωση 
και  στη  συνέχεια  αύξηση  στο  αρχικό 
μέγεθος της εσωτερικής διαμέτρου του 
σωλήνα ροής, όπως φαίνεται στη μικρή 
φωτογραφία παρακάτω. 

Σκοπός του πειράματος είναι η εύρεση 
της  σχέσης  των  απωλειών  από  την 
διατομή  ανάντη  της  συσκευής  Venturi 
στην  στενότερη  διατομή  της,  με  την 
παροχή. Η θεωρητική τιμή της παροχής 
αυτής, δίνεται από την σχέση:

όπου  Α0 και  Α1 είναι  τα  εμβαδά 
διατομής  της  μικρής  και  μεγάλης 
διαμέτρου αντίστοιχα, ενώ h1 και h2 

είναι  οι  ενδείξεις  των  μανομέτρων 
στις  δύο  θέσεις  –  διατομές  που 
φαίνονται  στην  μικρή  φωτογραφία 
παρακάτω.  Η  διαφορά  των  δύο 
αυτών  μανομέτρων  λαμβάνεται  πάντοτε  θετική.  Συνεπώς,  από  τις  απώλειες  h1-h2=Δh, 
υπολογίζονται  οι  θεωρητικές  τιμές  της  παροχής, 
γνωρίζοντας  της  τιμές  των  διαμέτρων  d0=15mm, 
d1=31.75mm (ή σε άλλη συσκευή d0=18mm, d1=39mm).

Κατασκευάζεται το γράφημα της Qθ(Δh) χρησιμοποιώντας 
στον άξονα των x τις μετρημένες τιμές των απωλειών Δh. 
Η  πειραματική  τιμή  της  παροχής  Qπ σχετίζεται  με  την 
θεωρητική με έναν άγνωστο σταθερό συντελεστή Cd:

Η εξίσωση (40) μπορεί να γραφεί με την μορφή Qπ=CΔhm, όπου με C αντικαταστάθηκε η σταθερά: 
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η σχέση (40) γίνεται

οπότε,  μπορεί  να  εφαρμοστεί  η  μέθοδος 
ελαχίστων  τετραγώνων,  δηλαδή  να  γίνει  ο 
προσδιορισμός των παραμέτρων α0 και α1 από την 
λύση του συστήματος των κανονικών εξισώσεων:

Από τη λύση αυτή προκύπτουν τα α0 και α1, και κατά συνέπεια τα: 

Η σταθερά  Cd  έχει  τιμή  γενικά  μέσα στο  διάστημα 0.85  έως  0.98.  Το m=α1 αναμένεται  να  έχει  τιμή 
παραπλήσια του 0.5.

Στη συνέχεια, για την καλύτερη κατανόηση της προσέγγισης της ΜΕΤ, κατασκευάζεται το γράφημα των 
σημείων  μέτρησης  Qπ(Δh),  σε  καρτεσιανό  σύστημα  συντεταγμένων  (x,y).  Στις  πειραματικές  τιμές  της 
παροχής λαμβάνονται οι μετρημένες απευθείας τιμές. Αυτές προέρχονται, ανάλογα με την συσκευή, είτε από 
πλωτηρόμετρο που είναι σε lt/min, είτε από το όργανο μέτρησης της φωτογραφίας, που δίνει αναγνώσεις σε 
%2.5lt/sec (δηλαδή: ένδειξη επί 25ml/sec). Και στις δύο περιπτώσεις η παροχή μετατρέπεται σε m3/sec. Στο 
ίδιο γράφημα, προστίθεται η καμπύλη Qπ'(Δh), αφού υπολογιστούν οι βελτιωμένες πειραματικές τιμές της 
παροχής Qπ'=CΔhm, αντικαθιστώντας στην εξίσωση αυτή τις μετρημένες τιμές των απωλειών Δh. Η καμπύλη 
αυτή, μεταφέρεται και στο γράφημα Qθ(Δh), όπως φαίνεται και στο σχήμα.
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