
7. Τοπικές Απώλειες υδραυλικού φορτίου

Το πείραμα των τοπικών απωλειών υδραυλικού φορτίου, συνίσταται σε 20 μετρήσεις των απωλειών 
αυτών με ταυτόχρονη μέτρηση της αντίστοιχης παροχής. Συνήθως οι απώλειες ενέργειας μετρώνται 
ανάμεσα στα σημεία ανάντη και κατάντη της ομαλής στροφής του αγωγού στο επάνω αριστερό 
τμήμα της φωτογραφίας. Η παροχή, είτε αναγνώνεται σε lt/min στο πλωτηρόμετρο, είτε μετράται 
με τη βοήθεια χρονομέτρου ακρίβειας 0.01sec και δοχείου βαθμονομημένου σε ml δηλαδή cm3 ανά 
δευτερόλεπτο. Δηλαδή, κάθε μία από τις 20 πλήρεις μετρήσεις συνίσταται στο να οδηγούμε δύο 
ξεχωριστές φορές στο βαθμονομημένο δοχείο το νερό της συγκεκριμένης παροχής. Ετσι, έχουμε 
γι'αυτήν την μέτρηση όγκο V1 που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια χρόνου t1,  και όγκο V2 που 
καταγράφηκε κατά την διάρκεια χρόνου t2. Η παροχή είναι τότε:

Από την παροχή υπολογίζεται η μέση ταχύτητα στον αγωγό: U=Q/A, όπου Α είναι η διατομή που 
αντιστοιχεί στην εσωτερική διάμετρο του αγωγού. Η εσωτερική αυτή διάμετρος είναι D=15mm ή 
D=19.6mm ή D=31.75mm, ανάλογα με την πειραματική συσκευή που χρησιμοποιείται. Οι τοπικές 
απώλειες  μετρώνται  με  τη  βοήθεια  υψομετρικών  μανομέτρων σε  mm,  είτε  στήλης  νερού,  είτε 
στήλης υδραργύρου. Στη δεύτερη περίπτωση, οι απώλειες μετατρέπονται σε ύψος στήλης νερού, 
πολλαπλασιαζόμενες με το ειδικό βάρος του υδραργύρου (13.6).

 Καθώς οι τοπικές απώλειες δίνονται από τη σχέση:

μπορούμε να θεωρήσουμε την σχέση αυτή ως εξής:  

όπου  C=k/2g,  και  m  είναι  η  αναζητούμενη 
πειραματική τιμή της εκθετικής σχέσης ταχύτητας – 
απωλειών, της οποίας η θεωρητική τιμή είναι φυσικά 
2.  Για να υπολογιστούν οι τιμές των παραμέτρων C 
και  m  ακολουθείται  η  διαδικασία  της  μεθόδου  των 
ελαχίστων τετραγώνων. Για το σκοπό αυτό, φέρνουμε 
πρώτα  την  εξίσωση  (24)  σε  γραμμική  μορφή, 
λογαριθμίζοντάς την:

δίνοντάς της μορφή αντίστοιχη με την 

οπότε,  μπορεί  να εφαρμοστεί  η  μέθοδος  ελαχίστων τετραγώνων,  δηλαδή ο προσδιορισμός  των 
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log∆ h = logC + m A logU 25
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y = a0 + a1A x



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 m=α1  και 

αφού   logC= α0    και   επομένως υπολογίζουμε και την σταθερά των τοπικών απωλειών της 
συγκεκριμένης περίπτωσης   k=2.g.C

Το m αναμένεται να έχει τιμή μεταξύ 1.4 και 2.0

Στη  συνέχεια,  για  την  καλύτερη  κατανόηση  της  προσέγγισης  της  ΜΕΤ,  κατασκευάζεται  το 
γράφημα των σημείων μέτρησης Δh(U), σε καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων (x,y). Στο ίδιο 
γράφημα, προστίθεται η καμπύλη των βελτιωμένων πειραματικών τιμών των απωλειών Δh'(U), 
αφού υπολογιστούν οι βελτιωμένες πειραματικές τιμές των απωλειών Δh'=CUm, αντικαθιστώντας 
στην εξίσωση αυτή τις μετρημένες τιμές της ταχύτητας U.
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