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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η επιστημονική έρευνα βασίζεται στην πειραματική παρατήρηση φαινομένων και 

στην μετέπειτα θεωρητική ανάλυση τους, έχοντας ως σκοπό την διατύπωση θεωριών 

που διέπουν και περιγράφουν τον κόσμο. Η πειραματική παρατήρηση επί της ουσίας 

είναι η λήψη μετρήσεων για τις διάφορες φυσικές ποσότητες που εμπεριέχονται στο 

υπό μελέτη πρόβλημα. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι οι μετρήσεις αποτελούν τον 

ακρογωνιαίο λίθο για την κατανόηση του κόσμου που μας περιβάλλει. 

Η παρούσα εργασία αφορά τις ηλεκτρονικές μετρήσεις στην υδραυλική μηχανική και 

την σημασία τους ενώ ταυτόχρονα τονίζεται η αξία της ηλεκτρονικής καταγραφής. 

Συγκεκριμένα, η εργασία παρουσιάζει την εφαρμογή των ηλεκτρικών αισθητήρων 

πίεσης σε προβλήματα της υδραυλικής μηχανικής. Επίσης, θίγεται η έννοια της 

βαθμονόμησης των αισθητήρων που είναι ουσιώδους σημασίας για την ορθή λήψη 

των αποτελεσμάτων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι μία 

σύντομη εισαγωγή στις δυνατές εφαρμογές της υδραυλικής μηχανικής και στην 

σημασία της πειραματικής ανάλυσης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται έννοιες που αφορούν τις ηλεκτρονικές 

μετρήσεις μέσω αισθητήρων. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι έννοιες της 

βαθμονόμησης των αισθητήρων, της ευαισθησίας και της ακρίβειας τους. Επίσης, 

παρουσιάζεται η διαδικασία της βαθμονόμησης και της λήψης μετρήσεων με την 

χρήση του λογισμικού Signal Express. 

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την ροή άνω ενός τριγωνικού αναβαθμού. Περιγράφεται η 

πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την λήψη χειροκίνητων και 

ηλεκτρικών μετρήσεων. Έπειτα, παρουσιάζεται η επεξεργασία τους και τα 

αποτελέσματα του πειράματος. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στις αντλίες και περιγράφεται η πειραματική 

διάταξη με την βοήθεια της οποίας υλοποιείται το αντίστοιχο πείραμα. 

Παρουσιάζονται οι μετρήσεις και η επεξεργασία τους βάσει ορισμένων θεωρητικών 

συλλογισμών και τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τα οποία και σχολιάζονται. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

από την εκπόνηση της παρούσας εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα ρευστά είναι σημαντικό μέρος της καθημερινής μας ζωής. Αρκεί να λάβουμε 

υπόψιν μας πως ο ατμοσφαιρικός αέρας και το νερό είναι δύο ρευστά απαραίτητα για 

την ανάπτυξη και την ύπαρξη της ζωής στον πλανήτη μας. Δύο επιπλέον 

χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η χρήση των ρευστών για την παραγωγή 

ενέργειας και η μελέτη των μετεωρολογικών φαινομένων. Γίνεται κατανοητό ότι η 

ρευστομηχανική, δηλαδή η επιστήμη που μελετά τα ρευστά, έχει ένα πολύ μεγάλο 

εύρος εφαρμογών τα οποία έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ζωή μας. 

Η ρευστομηχανική βασίζεται στις αρχές διατήρησης της μάζας, της ορμής και της 

ενέργειας. Οι αρχές αυτές παίρνοντας την μορφή διάφορων εξισώσεων διέπουν την 

ροή των ρευστών και οδηγούνε στην θεωρητική πρόβλεψη της συμπεριφοράς μίας 

ροής ρευστού. Όμως αρκετές φορές η θεωρητική πρόβλεψη βασίζεται σε 

απλουστευτικές παραδοχές που δεν ισχύουν στον πραγματικό κόσμο. Ως εκ τούτου 

η πειραματική ανάλυση αποτελεί αναγκαιότητα για την επαλήθευση των θεωρητικών 

συλλογισμών της ρευστομηχανικής. 

Παλιότερα τα περισσότερα πειράματα διεξάγονταν με συμβατικές μεθόδους. Με το 

πέρασμα των χρόνων, η ανάπτυξη των υπολογιστών έφερε επανάσταση και σε αυτό 

τον τομέα της επιστήμης. Συγκεκριμένα, για τις μετρήσεις πίεσης χρησιμοποιούνται 

ηλεκτρονικοί αισθητήρες οι οποίοι, αφού πρώτα έχουν βαθμονομηθεί, μετατρέπουν 

την μετρημένη διαφορά δυναμικού σε μέτρα στήλης ύδατος. Τα αποτελέσματα των 

ηλεκτρικών αισθητήρων εισάγονται απευθείας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου 

και μπορούν να αναλυθούν με την βοήθεια ειδικών προγραμμάτων. Συνεπώς, οι 

ηλεκτρονικές μετρήσεις διευκολύνουν την πειραματική ανάλυση και μειώνουν τον 

χρόνο διεξαγωγής των πειραμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 

Η ηλεκτρονική καταγραφή συνεισφέρει στη διεξοδικότερη και αποτελεσματικότερη 

καταγραφή των πιέσεων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της ροής καθώς και 

στην αυτοματοποίηση της. Η ταυτόχρονη χρήση προηγμένων υπολογιστικών 

προγραμμάτων (Windows Oriented) βελτιώνει την διαδικασία επεξεργασίας των 

δεδομένων και την οπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Επίσης,  βοηθάει τους 

Υδραυλικούς Μηχανικούς στην όμοια οργάνωση των μετρήσεων σε όσες 

επιχειρήσεις χρειαστεί να απασχοληθούν στο μέλλον. Επομένως στο παρόν 

κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της ηλεκτρονικής καταγραφής μετρήσεων 

στατικών πιέσεων (φορτίου πίεσης) σε πειραματικές μονάδες του Εργαστηρίου 

Υδραυλικής. Η ανάλυση και η επεξεργασία των μετρήσεων έγινε με το πρόγραμμα 

Signal Express. 

2.1 Περί μετρήσεων 

Ως μέτρηση θεωρείται η πράξη, μέσω της οποίας προσδίνεται μια επιμέρους τιμή σε 

μια φυσική ποσότητα. Η ποσότητα αυτή αποτελεί την μετρημένη μεταβλητή. Σύστημα 

μετρήσεως είναι το χρησιμοποιούμενο εργαλείο για την ποσοτική έκφραση της 

φυσικής μεταβλητής. Ένα σύστημα μετρήσεως αποτελείται από: 

1. αισθητήρα, 

2. μετατροπέα (transducer), 

3. επεξεργαστή σήματος και 

4. παρουσίαση μετρήσεων 

 
Ο αισθητήρας είναι ένα στοιχείο που χρησιμοποιεί το σχετικό φυσικό φαινόμενο,  

μέσω του οποίου αναγνωρίζεται η υπό μέτρηση φυσική ποσότητα. Ο μετατροπέας 

(transducer) μετατρέπει την φυσική ποσότητα σε αναγνώσιμο σήμα, το οποίο  

μπορεί  να είναι ηλεκτρικό, mVolt, μηχανικό  ή  οπτικό. Ο επεξεργαστής του σήματος 

το μετασχηματίζει στο επιθυμητό μέγεθος,  mVolt,  μέσω  του ενισχυτή και κατόπιν 

χρησιμοποιούνται φίλτρα για περαιτέρω ανάλυση. Τέλος, τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται σε μια επιθυμητή μορφή, όπως γραφικές παραστάσεις, εικόνες, 

αρχεία δεδομένων, video κ.ά. 
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2.2 Βαθμονόμηση αισθητήρων 

Βαθμονόμηση είναι η πράξη της εφαρμογής γνωστών δεδομένων εισόδου σε 

επιλεγμένο σύστημα μετρήσεως με σκοπό την  παρατήρηση του αποτελέσματος του 

συστήματος. Μέσω της διαδοχικής εφαρμογής γνωστών τιμών δεδομένων εισόδου 

και παρατηρήσεως των αντιστοίχων τιμών εξόδου (αποτελεσμάτων), λαμβάνεται μία 

καμπύλη η οποία καλείται καμπύλη βαθμονομήσεως. Συνήθως η καμπύλη αυτή είναι 

ευθεία γραμμή. Η βαθμονόμηση των μετρητών είναι πρωταρχικής πράξεως ενέργεια 

για τις μετρήσεις καθώς συσχετίζει τις μετρήσεις του αισθητήρα με την μετρούμενη 

ποσότητα. 

2.3 Ευαισθησία 

Η κλίση της καμπύλης βαθμονομήσεως δίνει την ευαισθησία του συστήματος της 

μετρήσεως. Η ευαισθησία είναι συνάρτηση των δεδομένων εισόδου. Η καμπύλη 

βαθμονομήσεως είναι δυνατόν να είναι γραμμική ή μη  γραμμική και εξαρτάται από το 

σύστημα μετρήσεως και από τη μετρώμενη ποσότητα. Η περιοδική κατά χρόνο 

βαθμονόμηση του συστήματος μετρήσεως είναι ο κανόνας για να διαπιστώνεται η 

ορθή λήψη αποτελεσμάτων από τις μετρήσεις. 

2.4 Ακρίβεια 

Η ακρίβεια των μετρήσεων μπορεί να διαγνωσθεί κατά τη διαδικασία της 

βαθμονομήσεως. Εάν υποτεθεί ότι η τιμή της δεδομένης εισόδου είναι πλήρως 

γνωστή, τότε η τιμή αυτή ονομάζεται αληθής τιμή. Η ακρίβεια του συστήματος 

μετρήσεως αναφέρεται στη ικανότητά του να δεικνύει την αληθή τιμή επακριβώς. 

Επομένως, το απόλυτο λάθος μετρήσεως ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της αληθούς 

τιμής, η οποία εφαρμόζεται στο σύστημα μετρήσεως, και της τιμής, την οποία δείχνει 

το σύστημα. 

2.5 Πραγματοποίηση μετρήσεων 

2.5.1 Ηλεκτρικοί μετρητές πιέσεως, λειτουργία αυτών  

Οι ηλεκτρικοί μετρητές πίεσης αποτελούνται από τους αισθητήρες (pressure 

transducers) (Εικόνα 2.1) και τους ενισχυτές.  Η μέτρηση της πίεσης στηρίζεται στη 

μεταβολή της ηλεκτρικής αντίστασης ορισμένων υλικών, όταν μεταβάλλεται η 

εφαρμοζόμενη πίεση σ’ αυτά. Με την κατάλληλη ηλεκτρική διέγερση, η υπό μέτρηση 

πίεση μετατρέπεται σε ηλεκτρική τάση. Στα σημεία μέτρησης της πίεσης ανοίγονται 

στον πυθμένα του αγωγού οπές κάθετες προς  την επιφάνεια του πυθμένα, οι οποίες 

έχουν διάμετρο μικρότερη των 3.0 mm. Μέσω κατάλληλης διάταξης σωληνώσεως,  

το νερό από τον πυθμένα του αγωγού μεταφέρεται στο τύμπανο του αισθητήρα, ο 
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οποίος με τη σειρά του είναι συνδεδεμένος με ενισχυτή  –  διεγέρτη. Η 

παραμόρφωση του τύμπανου μετατρέπεται με τη βοήθεια του ενισχυτή από 

ηλεκτρική τάση σε αναλογικό σήμα, το οποίο με τη σειρά του μετατρέπεται με τη 

βοήθεια του μετατροπέα A/D σε ψηφιακό. 

 
Εικόνα 2.1. Αισθητήρας (pressure transducer). 

Ο μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό είναι μια κάρτα τυποποιημένων 

ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, τοποθετημένη σε μια από τις ειδικές υποδοχές (slots) 

που υπάρχουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο μετατροπέας σήματος επικοινωνεί 

με το συγκρότημα αισθητήρα – ενισχυτή μέσω ενός άλλου μηχανικού μετατροπέα, 

μέσω του οποίου ένας επίπεδος πολυαγωγός (flat-cable) μετατρέπεται σε 

συγκρότημα ξεχωριστών ομοαξονικών αγωγών. Η λειτουργία του μετατροπέα A/D 

είναι η μετατροπή ενός αναλογικού σήματος (ηλεκτρικής τάσης) σε ψηφιακό, δηλαδή 

σ’ έναν αριθμό και η αποθήκευση του αριθμού αυτού στη λειτουργική μνήμη του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή ή σε κάποιο δίσκο μόνιμης αποθήκευσης δεδομένων. Ένα 

πλεονέκτημα των ηλεκτρικών μετρητών πίεσης είναι ότι μπορούν να τοποθετηθούν 

πολύ κοντά στο χώρο των μετρήσεων. Έτσι αποφεύγονται τα σχετικά προβλήματα 

καθυστέρησης μετάδοσης της μέτρησης, που μερικές φορές εμφανίζονται με τα 

μανόμετρα. Στους ηλεκτρικούς μετρητές πίεσης είναι αναγκαίο να βαθμολογηθεί η 

συμπεριφορά τους (βαθμονόμηση) έναντι κάποιου άλλου μετρητή (calibration). 

Αρκετοί τύποι πολλαπλών βαθμίδων (scanning valve) έχουν επινοηθεί για να 

συνδέσουν έναν ηλεκτρικό μετρητή πίεσης με ένα μεγάλο αριθμό οπών, κάθε μια 
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από τις οποίες είναι συνδεδεμένη με αντίστοιχους μετρητές πίεσης. Η σύνδεση των 

οπών με το μετρητή πίεσης γίνεται διαδοχικά περνώντας από τη μια οπή στην άλλη, 

ενώ, όταν λαμβάνεται η πίεση από μια οπή, οι υπόλοιπες μένουν κλειστές. Οι 

μετρητές που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση στο εργαστήριο, ήταν 

της εταιρείας Kistler Instrumental τύπου 4301Α, με τους οποίους λαμβάνονταν 

μετρήσεις της πίεσης ταυτόχρονα από δέκα διαφορετικά σημεία του μοντέλου 

(Εικόνα 2.2). 

 

Εικόνα 2.2. Μετρητής Kistler Instrumental, τύπου 4301Α. 

2.5.2 Διάταξη για την καταγραφή των δεδομένων 

Η καταγραφή των δεδομένων έγινε με τη χρήση της κάρτας NI USB-6210, η οποία 

έχει τη δυνατότητα εισαγωγής τόσο αναλογικού όσο και ψηφιακού σήματος και 

εξαγωγής ψηφιακού σήματος προς τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Σχήμα 2.1). Πιο 

συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν πιεζομετρικοί αισθητήρες προκειμένου να εκτιμηθεί 

η συνολική πίεση του ύδατος σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος. Η διάταξη που 

χρησιμοποιήθηκε, φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 2.3). 
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Σχήμα 2.1. Συνδεσμολογία της υπό μελέτη διάταξη. 

 

 

Εικόνα 2.3. Η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε. 

2.5.3 Διαδικασία βαθμονόμησης αισθητήρων με τη χρήση του λογισμικού Signal 

Express  

Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των δεδομένων,  μετρούν 

την τάση που παράγεται σε κάθε χαρακτηριστικό σημείο του αγωγού. Είναι 

επομένως απαραίτητο να μετατραπεί η τάση σε πίεση εκφρασμένη σε ύψος γνωστής 

στήλης ύδατος. Θα μπορούσαν για τη μέτρηση της πίεσης να χρησιμοποιηθούν 
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οποιεσδήποτε μονάδες. Η μετατροπή αυτή (βαθμονόμηση) των αισθητήρων έγινε με 

τη βοήθεια  στήλης ύψους περίπου δύο μέτρων (Εικόνα 2.4). 

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2.2, ο αισθητήρας με το γκρι χρώμα τοποθετήθηκε 

κοντά στη βάση της στήλης. Το ύψος, στο οποίο βρίσκεται το μέσον του μαστού του 

αισθητήρα, ελήφθη ως ύψος αναφοράς και ετέθη ίσο με το μηδέν. Η βαθμονόμηση 

έγινε από το ύψος των 0.30 m έως τα 1.70 m, ανά διαστήματα των 20.0 cm. 

Επομένως για κάθε αισθητήρα ελήφθησαν 8 ζεύγη τιμών τάσεως (voltage)-ύψους 

ύδατος. Στην επόμενη παράγραφο περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε στο Signal Express, προκειμένου να γίνει η βαθμονόμηση. 

 

Σχήμα 2.2. Στήλη που χρησιμοποιήθηκε για τη βαθμονόμηση των αισθητήρων. 
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Εικόνα 2.4. Στήλη που χρησιμοποιήθηκε για τη βαθμονόμηση των αισθητήρων. 

Μετά την εκκίνηση του Signal Express, εμφανίζεται το παράθυρο του Σχήματος 2.3, 

στο οποίο και επιλέγεται το όνομα της κάρτας που χρησιμοποιείται, εδώ Dev 2 (USB- 

6210).  

 

Σχήμα 2.3. Αρχικό παράθυρο Signal Express. 

Επιλέγοντας το σταυρό που βρίσκεται αριστερά από το όνομα της κάρτας, 
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εμφανίζονται οι ονομασίες όλων των διαθέσιμων διαύλων, όπως φαίνεται στο Σχήμα  

2.4. Επιλέγοντας το τετραγωνάκι Acquire ενός από αυτούς, εμφανίζονται οι επιλογές 

του Σχήματος 2.5. 

 

Σχήμα 2.4. Εμφάνιση των διαθέσιμων καναλιών της κάρτα. 

 

 

Σχήμα 2.5. Επιλογές διαύλων κάρτας. 

Αρχικά, στο παράθυρο του σχήματος  2.5  επιλέγονται όλοι  οι δίαυλοι που θα 

χρησιμοποιηθούν στο πεδίο Acquire. Αυτομάτως εμφανίζονται για τους εν λόγω 

διαύλους τα άνω και κάτω όρια που μπορεί να πάρει η τάση (τάξη μεγέθους). Εδώ, 



Μετρήσεις Υδραυλικής Μηχανικής Σελίδα 18 
 

τα όρια αυτά ετέθησαν  +0.2 V  και -0.2 V  αντίστοιχα. Εν συνεχεία, με διπλό κλικ στο 

πλήκτρο  DAQmx Acquire, εμφανίζεται το παράθυρο του Σχήματος 2.6. 

 

Σχήμα 2.6. Ρυθμίσεις επιλογών καταγραφής δεδομένων για κάθε δίαυλο. 

Στο πεδίο Terminal Configuration επιλέγεται Differential προκειμένου ο υπολογισμός 

της τελικής τάσεως να προκύψει από τη διαφορά του θετικού και αρνητικού σήματος. 

Επίσης, ορίζεται ο αριθμός των σημάτων που θα καταγραφούν στο πεδίο Samples to 

Read (εδώ 2000) και η συχνότητα με την οποία θα γίνεται η καταγραφή στο πεδίο 

Rate (εδώ 1200 Hz). Οι ρυθμίσεις αυτές επαναλαμβάνονται για όλους τους διαύλους. 

Η τελική τιμή της τάσεως λαμβάνεται ως ο μέσος όρος των σημάτων.   

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων γίνεται μέσα στο Signal Express 

ακολουθώντας την παρακάτω σειρά εντολών: Δεξί κλικ στο πλήκτρο DAQmx  

Acquire → Insert After → Analysis → Time-Domain  Measurements → Statistics. Η 

διαδικασία αυτή φαίνεται και στο Σχήμα 2.7. 
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Σχήμα 2.7. Εισαγωγή εργαλείου στατιστικής επεξεργασίας σημάτων. 

 

Ακολούθως εμφανίζεται στην οθόνη το παράθυρο του σχήματος 2.8, όπου μπορεί ο 

χρήστης να επιλέξει τους εκτιμητές που επιθυμεί να καταγράφονται για όλους τους 

διαύλους. Από το κυλιόμενο μενού στο άνω μέρος τους σχήματος 2.8 επιλέγεται το 

όνομα του διαύλου. Προκειμένου να καθοριστεί το χρονικό διάστημα, για το οποίο θα 

γίνονται οι καταγραφές, επιλέγεται από το μενού Run, το Configure Run. Στο μικρό 

παράθυρο που εμφανίζεται, εισάγεται η επιθυμητή χρονική διάρκεια, εδώ 120.0 sec, 

και στη συνέχεια επιλέγεται OK. Τέλος, πιέζοντας το πλήκτρο Run, γίνεται εκκίνηση 

των καταγραφών και της ανάλυσης. 
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Σχήμα 2.8. Επιλογή εκτιμητών που θα υπολογιστούν κατά τη στατιστική ανάλυση. 

 

 

Σχήμα 2.9. Καθορισμός χρονικού διαστήματος καταγραφής δεδομένων. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιηθέντων μετρητών πίεσης 

παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 2.1. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φυσική 

συχνότητα είναι της τάξεως των 15.0 kHz, πολύ υψηλή συχνότητα απόκρισης του 
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ηλεκτρικού αισθητή. Επίσης, οι μετρητές πιέσεως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 

για μετρήσεις μεγαλύτερες των 250.0 mbar και επομένως χρειάζεται ειδική προσοχή, 

ώστε η εφαρμοζόμενη πίεση να μην ξεπερνά τα 2.5 μέτρα στήλης ύδατος. 

Πίνακας 2.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά των μετρητών πίεσης της εταιρείας Κistler 

Ιnstrumental. 

 

Για κάθε αισθητήρα σχηματίζεται ένας πίνακας με ζεύγη τιμών ύψους στήλης 

ύδατος–μεγέθους σήματος και στη συνέχεια με τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων υπολογίζεται η σχέση τάσεως – ύψους στήλης ύδατος, η οποία είναι, 

σύμφωνα με τον κατασκευαστή, γραμμική σχέση (y=ax+b). 

Πίνακας 1.2. Παρουσιάζονται οι καμπύλες βαθμονόμησης των αισθητήρων. 

Αισθητήρας a b 

1 20.640 -0.2264 

2 20.575 -0.2028 

4 20.547 -0.3436 

5 20.251 -0.1473 

6 20.671 -0.2971 
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2.5.4 Πραγματοποίηση μετρήσεων με τη χρήση του Signal Express  

Οι μετρήσεις και η καταγραφή των δεδομένων πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του 

προγράμματος Signal Express, αντί της δημιουργίας εικονικού οργάνου στο Labview. 

Ο λόγος που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις μέσω του Signal Express, ήταν για να 

αποφευχθεί η διαδικασία εισαγωγής της εξίσωσης της καμπύλης βαθμονόμησης, η 

οποία προέκυψε με τη διαδικασία που περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο, και 

κατ’ επέκταση τα τυχόν σφάλματα που προέκυψαν κατά τη βαθμονόμηση. 

Αναλυτικότερα, ακολουθώντας παρόμοια βήματα με τη βαθμονόμηση, ξεκινώντας το 

Signal Express, εμφανίζεται το παράθυρο του σχήματος 2.10, στο οποίο και 

επιλέγεται το όνομα της κάρτας που χρησιμοποιείται, εδώ Dev 2 (USB- 6210). 

 

Σχήμα 2.10. Αρχικό παράθυρο Signal Express. 

Επιλέγοντας το σταυρό που βρίσκεται αριστερά από το όνομα της κάρτας, 

εμφανίζονται οι ονομασίες όλων των διαθέσιμων διαύλων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

2.11. Επιλέγοντας το τετραγωνάκι Acquire ενός από αυτούς, εμφανίζονται οι 

επιλογές του Σχήματος 2.12. 
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Σχήμα 2.11. Εμφάνιση των διαθέσιμων καναλιών της κάρτας. 

 

 

Σχήμα 2.12. Επιλογές διαύλων κάρτας. 

Αρχικά, στο παράθυρο του σχήματος 2.12, επιλέγονται όλοι οι δίαυλοι που θα 

χρησιμοποιηθούν στο πεδίο Acquire. Αυτομάτως εμφανίζονται για τους εν λόγω 

διαύλους τα άνω και κάτω όρια που μπορεί να πάρει η τάση (τάξη μεγέθους). Εδώ, 

τα όρια αυτά ετέθησαν +0.2 V και -0.2 V αντίστοιχα. Εν συνεχεία, με διπλό κλικ στο 

πλήκτρο DAQmxAcquire, εμφανίζεται το παράθυρο του Σχήματος 2.13. 
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Σχήμα 2.13. Ρυθμίσεις επιλογών καταγραφής δεδομένων για κάθε δίαυλο. 

Στο πεδίο  Terminal  Configuration  επιλέγεται  Differential,  προκειμένου ο 

υπολογισμός της τελικής τάσεως να προκύψει από τη διαφορά του θετικού και 

αρνητικού σήματος. Επίσης ορίζεται  ο αριθμός των σημάτων που θα καταγραφούν 

στο πεδίο  Samples  to  Read (εδώ  2000) και η συχνότητα με την οποία θα γίνεται η 

καταγραφή στο πεδίο Rate (εδώ 1200 Hz). Οι ρυθμίσεις αυτές επαναλαμβάνονται για 

όλους τους διαύλους. Η τελική τιμή της τάσεως λαμβάνεται ως ο μέσος όρος των 

σημάτων.  

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων γίνεται μέσα στο Signal Express 

ακολουθώντας την παρακάτω σειρά εντολών: Δεξί κλικ στο πλήκτρο DAQmx Acquire  

→ Insert After → Analysis → Time-Domain Measurements → Statistics (Σχήμα 2.14). 
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Σχήμα 2.14. Εισαγωγή εργαλείου στατιστικής επεξεργασίας σημάτων. 

Επιπλέον ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο επεξεργασίας του Signal Express είναι ο 

σταθμισμένος μέσος όρος (Time Averaging), το οποίο ενεργοποιείται ακολουθώντας 

την παρακάτω σειρά εντολών: Δεξί κλικ στο πλήκτρο DAQmx  Acquire → Insert  After 

→ Processing → Analog Signals → Time Averaging (Σχήμα 2.15). 

 

Σχήμα 2.15. Εισαγωγή εργαλείου σταθμισμένου μέσου όρου. 

Ακολούθως, εμφανίζεται στην οθόνη το παράθυρο του Σχήματος 2.16 όπου μπορεί ο 

χρήστης να επιλέξει τους εκτιμητές που επιθυμεί να καταγράφονται για όλους τους 

διαύλους. Από το κυλιόμενο μενού στο άνω μέρος τους Σχήματος  2.16  επιλέγεται το 



Μετρήσεις Υδραυλικής Μηχανικής Σελίδα 26 
 

όνομα του διαύλου. 

 

Σχήμα 2.16. Επιλογή εκτιμητών που θα υπολογιστούν κατά τη στατιστική ανάλυση. 

Επομένως, θα δημιουργηθεί ένα παράθυρο της μορφής (Σχήμα 2.17): 

 

 
Σχήμα 2.17. Εργαλεία στατιστικής επεξεργασίας. 
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Το Signal Express παρέχει τη δυνατότητα γραφικής απεικόνισης των αποτελεσμάτων 

πατώντας το εικονίδιο Add Display. Στη συνέχεια, κάνοντας δεξί κλικ στο γράφημα 

και πατώντας Signal → Add Signal επιλέγεται τι θα εμφανίζεται στο διάγραμμα 

(Σχήμα 2.18). 

 

Σχήμα 2.18. Εισαγωγή γραφήματος απεικόνισης αποτελεσμάτων. 

Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί στο διάγραμμα υπόμνημα, στο οποίο θα 

χρωματίζονται οι διάφοροι δίαυλοι, πατώντας δεξί κλικ στο γράφημα και Visible  

Items → Legend, καθώς και να ρυθμιστεί η κλίμακα των αξόνων πατώντας δεξί κλικ, 

X Scale ή Y Scale (Σχήμα 2.19). 

 

Σχήμα 2.19. Εισαγωγή υπομνήματος στη γραφική απεικόνιση. 
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Προκειμένου να καθοριστεί το χρονικό διάστημα, για το οποίο θα γίνονται οι 

καταγραφές, επιλέγεται από το μενού Run, το Configure Run. Στο μικρό παράθυρο 

που εμφανίζεται, εισάγεται η επιθυμητή χρονική διάρκεια, εδώ 240.0 sec, και στη 

συνέχεια επιλέγεται OK (Σχήμα 2.20). Τέλος, πιέζοντας το πλήκτρο Record, γίνεται 

εκκίνηση των καταγραφών και της ανάλυσης. 

 

Σχήμα 2.20. Καθορισμός χρονικού διαστήματος καταγραφής δεδομένων. 

Στο Σχήμα 2.21 που ακολουθεί, φαίνεται η εικόνα που δίνει το Signal Express κατά 

τη διάρκεια μιας πραγματικής καταγραφής σε Voltage (στιγμιαίες τιμές). 

 

Σχήμα 2.21. Εικόνα του Signal Express κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής 

καταγραφής Voltage. 
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Στο Σχήμα 2.22 φαίνονται, για την ίδια πραγματική μέτρηση, η μορφή των 

καταγραφών των σταθμισμένων μέσων όρων (Time Averaging) για όλα τα κανάλια. 

 

Σχήμα 2.22. Εικόνα του Signal Express κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής 

καταγραφής TimeAveraging. 

Αφού επαναληφθεί η διαδικασία για όλους τους κύκλους των πειραμάτων, 

καταγράφονται όλες οι τάσεις (Voltage) και εισέρχονται στο Excel, το οποίο 

δημιουργήθηκε κατά τη βαθμονόμηση, για να προκύψουν τα αποτελέσματα σε ύψος 

στήλης ύδατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΟΣ 

 

3.1. Αντικειμενικός σκοπός 

Σκοπός του παρόντος πειράματος είναι η μελέτη της μεταβολής της ειδικής και ολικής 

ενέργεια κατά την διέλευση της ροής από τριγωνικό αναβαθμό. Οι μετρήσεις θα 

πραγματοποιηθούν και με χειροκίνητο τρόπο και με ηλεκτρονικούς αισθητήρες. 

3.2 Συσκευές 

Ο απαραίτητος εξοπλισμός είναι:  

• Ένας ανοιχτός αγωγός ορθογωνικής διατομής και ένας τριγωνικός 
αναβαθμός. 

• Μία εγκατάσταση τροφοδοσίας νερού σταθερού φορτίου με δυνατότητα 

μεταβολής της παροχής. 

• Συσκευές μετρήσεως της παροχής και της στάθμης του νερού δηλαδή ένα 

ολοκληρωτικό ροόμετρο, ένα χρονόμετρο καθώς και ένα σταθμήμετρο με 

ακίδα. 

• Ηλεκτρονικοί αισθητήρες και Η/Υ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.1. Πειραματική διάταξη. 
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3.3. Πειραματική διαδικασία 

3.3.1.  Προκαταρκτική διαδικασία 

• Η κλίση του αγωγού είναι σε οριζόντια θέση οπότε τοποθετείται το 

εξάρτημα του τριγωνικού αναβαθμού στο μέσον περίπου του αγωγού έτσι 

ώστε η πλευρά με την απότομη κλίση να βρίσκεται ανάντη της ροής. 

• Μετράται και καταγράφεται το πλάτος του αγωγού (στη συγκεκριμένη 

διάταξη είναι ίσο με 25 cm). 

• Προσδιορίζονται και καταγράφονται οι συντεταγμένες των 9 σημείων 

όπου θα γίνουν οι μετρήσεις του βάθους ροής. Δηλαδή γίνεται μέτρηση 

οριζόντιων αποστάσεων από το σημείο 1 (με χρήση μέτρου) και διαφορά 

υψών από τη στάθμη αναφοράς (με χρήση σταθμημέτρου) στα 9 σημεία. 

Τα σημεία αυτά είναι μαρκαρισμένα κατά μήκος τους αγωγού. 

 

3.3.2.  Εκτέλεση του πειράματος 

Το πείραμα επαναλαμβάνεται για τρεις διαφορετικές παροχές. Συνιστάται οι τιμές των 

παροχών να έχουν φθίνουσα σειρά. Δηλαδή η πρώτη δοκιμή θα γίνει για τη μέγιστη 

παροχή και σταδιακά η παροχή θα μειώνεται για τις επόμενες δύο επαναλήψεις. 

1. Τίθεται σε λειτουργία η αντλία τροφοδοσίας του συστήματος και 

αναμένουμε μέχρι η ροή να σταθεροποιηθεί. 

2. Μόλις σταθεροποιηθεί η ροή, ξεκινούν οι μετρήσεις και οι 

καταγραφές. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται και ειδικό 

έντυπο. 

3. Υπολογισμός της παροχής. Παρακολουθώντας το παροχόμετρο 

Εικόνα 3.2. Τριγωνικός αναβαθμός. 
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και με τη χρήση χρονομέτρου καταγράφεται ο χρόνος που 

απαιτείται να διέλθει συγκεκριμένος όγκος νερού. Η παροχή 

ισούται με τον λόγο του όγκου νερού που διήλθε προς τον 

αντίστοιχο χρόνο. 

4. Μέτρηση στάθμης νερού. Με τη χρήση του σταθμημέτρου 

καταγράφονται οι στάθμες του νερού στα σημεία 1 και 3 μέχρι 7 

ενώ με την βοήθεια των αισθητήρων μετρούνται ηλεκτρονικά οι 

πιέσεις στα σημεία 3 μέχρι 7. 

 

α/α Όγκος 
V (m3) 

Χρόνος 
t (sec) 

Στάθμη 
1 (cm) 

Στάθμη 
3 (cm) 

Στάθμη 
4 (cm) 

Στάθμη 
5 (cm) 

Στάθμη 
6 (cm) 

Στάθμη 
7 (cm) 

1 1 29.9 30.5 28.3 27.36 22 17.1 12.92 

2 1 57.6 25.5 23.85 22.9 17.65 13.45 9.55 

3 1 238 19.5 18.5 17.9 13.35 10 6.7 

Πίνακας 3.2. Χειροκίνητες μετρήσεις. 
 

α/α Όγκος 
V (m3) 

Χρόνος t 
(sec) 

Στάθμη 3 
(mV) 

Στάθμη 4 
(mV) 

Στάθμη 5 
(mV) 

Στάθμη  6 
(mV) 

Στάθμη 7 
(mV) 

0 0 0 0.059921 0.062713 0.071950 0.058472 0.066080 

1 1 29.9 0.061621 0.066073 0.082469 0.061774 0.077426 

2 1 57.6 0.064324 0.069159 0.086068 0.063179 0.078306 

3 1 238 0.065564 0.071137 0.087786 0.065068 0.079946 

Πίνακας 3.3. Ηλεκτρονικές μετρήσεις με την βοήθεια αισθητήρων. 

 

3.3.3. Επεξεργασία χειροκίνητων μετρήσεων 

Γίνεται επεξεργασία των δεδομένων/μετρήσεων με τη βοήθεια ενός υπολογιστικού 

φύλλου excel. Σε αυτό το φύλλο δημιουργούνται οι εξής στήλες: 

(1) αρίθμηση των 9 σημείων 

(2) οριζόντιες αποστάσεις των 9 σημείων από τη θέση 1 

(3) ύψος του αναβαθμού στις 9 διαφορετικές θέσεις 

(4) μετρημένες στάθμες της επιφάνειας του νερού 

(5) βάθος ροής [ (4) - (3) ] 

(6) εμβαδόν βρεχόμενης διατομής [ b* (5) ] 

(7) ολική ενέργεια [ (3) + (5) + q2/(2g(5)2) ] 

(8) ειδική ενέργεια [ (7) - (3) ] 

Η παραπάνω διαδικασία θα επαναληφθεί για κάθε δοκιμή και ως εκ τούτου θα 
έχουμε τρεις δοκιμές. Παρακάτω παρατίθενται οι αναλύσεις και τα αποτελέσματα για 
κάθε δοκιμή. 
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Δοκιμή 1 

Η παροχή που διέρχεται από τον αγωγό κατά την διάρκεια της δοκιμής 1 είναι ίση με 
1 m3/29.9 sec=0.0334 m3/sec. Επομένως, αφού ο ανοικτός αγωγός έχει πλάτος ίσο 
με 25 cm, η παροχή ανά μονάδα πλάτους που διαρρέει τον αγωγό είναι ίση με 
0.1337 m2/sec. Έχοντας πλέον ως γνωστή την παροχή ανά μονάδα πλάτους q 
δημιουργείται ο επόμενος πίνακας. 

θέση οριζόντια 
απόσταση 

(m) 

ύψος 
(m) 

στάθμη 
(cm) 

βάθος 
ροής 
(m) 

βρεχόμενη 
διατομή 

(m2) 

ολική 
ενέργεια 

(m) 

ειδική 
ενέργεια 

(m) 

1 0 0 30.5 0.305 0.076 0.315 0.315 

3 0.323 0.089 28.3 0.194 0.049 0.307 0.218 

4 0.376 0.15 27.36 0.124 0.031 0.333 0.183 

5 0.485 0.119 22 0.101 0.025 0.309 0.190 

6 0.581 0.089 17.1 0.082 0.021 0.307 0.218 

7 0.677 0.058 12.92 0.071 0.018 0.309 0.251 

Πίνακας 3.4. Η επεξεργασία των μετρήσεων στην δοκιμή 1. 
 

Επίσης, υπολογίζεται το κρίσιμο βάθος ροής yc για κάθε δοκιμή. Κρίσιμες συνθήκες 
αναμένονται στη θέση όπου η ειδική ενέργεια γίνεται ελάχιστη δηλαδή στην κορυφή 
του τριγωνικού αναβαθμού, θέση 4. Οπότε, προσδοκάται το κρίσιμο βάθος να είναι 
ίσο ή περίπου ίσο με το βάθος στην θέση 4. Για την δοκιμή 1 έχουμε 
 

2 2

33
c

q 0.1337
y 0.122 m

g 9.81
  

     (3.1) 
 

Παρατηρούμε πως στον πίνακα 3.3 το βάθος ροής στην θέση 4 είναι ίσο με 0.124 m 
οπότε είναι πράγματι σχεδόν ίσο με το κρίσιμο βάθος που υπολογίσαμε. Παρακάτω 
γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε γραφήματα. 
 

 
Γράφημα 3.1. Η γραμμή ενέργειας και η γραφική παράσταση της ειδικής ενέργειας 

συναρτήσει της θέσης. 
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Γράφημα 3.2. η ειδική ενέργεια συναρτήσει του βάθους. 

Ας κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τα γραφήματα 3.1 και 3.2. Στο 
γράφημα 3.1 η ολική ενέργεια συναρτήσει της θέσης μένει σχεδόν σταθερή. Θα ήταν 
λογικότερο η ολική ενέργεια να φθίνει κατά την διεύθυνση της ροής εξαιτίας της 
ύπαρξης τριβών, γεγονός που υποδεικνύει κάποιο σφάλμα στις μετρήσεις. Επίσης, η 
ειδική ενέργεια εμφανίζει την ελάχιστη τιμή της στο σημείο όπου ο αναβαθμός έχει το 
μεγαλύτερο υψόμετρο. Τέλος, στο γράφημα 3.2 παρατηρούμε πως η ειδική ενέργεια 
όπως την υπολογίσαμε από τις μετρήσεις έχει πολύ καλή ταύτιση με την ειδική 
ενέργεια που προκύπτει από την θεωρία. 
 
Δοκιμή 2 

Η παροχή που περνάει από τον ανοικτό αγωγό κατά την διάρκεια της δοκιμής 2 είναι 
ίση με 1 m3/57.6 sec=0.0174 m3/sec. Επομένως, η παροχή ανά μονάδα πλάτους 
που διαρρέει τον αγωγό είναι ίση με 0.069 m2/sec. Η ανάλυση της δοκιμής 2 φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα. 

θέση οριζόντια 
απόσταση 

(m) 

ύψος 
(m) 

Στάθμη 
(cm) 

βάθος 
ροής 
(m) 

βρεχόμενη 
διατομή 

(m2) 

ολική 
ενέργεια 

(m) 

ειδική 
ενέργεια 

(m) 

1 0 0 25.5 0.255 0.064 0.259 0.259 

3 0.323 0.089 23.85 0.150 0.037 0.249 0.160 

4 0.376 0.150 22.9 0.079 0.020 0.268 0.118 

5 0.485 0.119 17.65 0.058 0.014 0.251 0.132 

6 0.581 0.089 13.45 0.046 0.011 0.253 0.164 

7 0.677 0.058 9.55 0.038 0.009 0.270 0.212 

Πίνακας 3.3. Επεξεργασία των δεδομένων στην δοκιμή 2. 
 
Το κρίσιμο βάθος για την δοκιμή 2 είναι ίσο με 
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2 2

33
c

q 0.069
y 0.079 m

g 9.81
  

     (3.2)

 

 
Παρατηρούμε πως στον πίνακα 3.3 το βάθος ροής στην θέση 4 είναι ίσο με 0.079 m 
οπότε είναι ίσο με το κρίσιμο βάθος που υπολογίσαμε. Παρακάτω γίνεται η 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε γραφήματα. 

Γράφημα 3.3. Η γραμμή ενέργειας και η γραφική παράσταση της ειδικής ενέργειας 

συναρτήσει της θέσης. 

Γράφημα 3.4. Η ειδική ενέργεια συναρτήσει του βάθους. 

Ας κάνουμε ορισμένα σχόλια σχετικά με τα γραφήματα 3.3 και 3.4. Στο γράφημα 3.3 
η ολική ενέργεια συναρτήσει της θέσης πάλι μπορεί να θεωρηθεί ως σταθερή ενώ 
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θεωρητικά θα έπρεπε να φθίνει εξαιτίας της ύπαρξης τριβών. Τέλος, στο γράφημα 
3.4 παρατηρούμε πως η ειδική ενέργεια όπως την υπολογίσαμε από τις μετρήσεις 
έχει πολύ καλή ταύτιση με την ειδική ενέργεια που προκύπτει από την θεωρία. 
 
Δοκιμή 3 

Στην δοκιμή 3, η παροχή είναι ίση με 1 m3/238 sec=0.0042 m3/sec. Συνεπώς, η 
παροχή ανά μονάδα πλάτους που διαρρέει τον αγωγό είναι ίση με 0.017 m2/sec. 
Έχοντας πλέον ως γνωστή την παροχή ανά μονάδα πλάτους q δημιουργείται ο 
επόμενος πίνακας. 

θέση οριζόντια 
απόσταση 

(m) 

ύψος 
(m) 

στάθμη 
(cm) 

βάθος 
ροής 
(m) 

βρεχόμενη 
διατομή (m2) 

ολική 
ενέργεια 

(m) 

ειδική 
ενέργεια 

(m) 

1 0 0 19.5 0.195 0.049 0.195 0.195 

3 0.323 0.089 18.5 0.096 0.024 0.187 0.098 

4 0.376 0.15 17.9 0.029 0.007 0.196 0.046 

5 0.485 0.119 13.35 0.0145 0.004 0.202 0.083 

6 0.581 0.089 10 0.011 0.003 0.219 0.130 

7 0.677 0.058 6.7 0.009 0.002 0.245 0.187 

Πίνακας 3.4. Επεξεργασία των δεδομένων στην δοκιμή 3. 
 
Το κρίσιμο βάθος για την δοκιμή 3 είναι ίσο με 
 

2 2

33
c

q 0.017
y 0.031 m

g 9.81
  

     (3.3) 
 

Παρατηρούμε πως στον πίνακα 3.4 το βάθος ροής στην θέση 4 είναι ίσο με 0.029 m 
οπότε η θεωρητική ανάλυση σχεδόν ταυτίζεται με τις μετρήσεις μας. Παρακάτω 
γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε γραφήματα. 
 

 
Γράφημα 3.5. η γραμμή ενέργειας και η γραφική παράσταση της ειδικής ενέργειας 

συναρτήσει της θέσης. 
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Γράφημα 3.6. η ειδική ενέργεια συναρτήσει του βάθους. 

Όπως και στις δύο προηγούμενες δοκιμές, έτσι και τώρα παρατηρούμε πως η ολική 
ενέργεια είναι σταθερή συναρτήσει της απόστασης ενώ η ειδική ενέργεια παρουσιάζει 
ελάχιστο στο σημείο 4, δηλαδή στο σημείο όπου ο αναβαθμός είναι πιο ψηλός. 
Επίσης, το θεωρητικό διάγραμμα της ειδικής ενέργειας έχει πολύ καλή συσχέτιση με 
την ειδική ενέργεια από τις μετρήσεις. 
 

3.3.4.  Επεξεργασία ηλεκτρονικών μετρήσεων 

Όπως βλέπουμε στον πίνακα 3.3 οι αισθητήρες μετράνε τάση και όχι μέτρα ύδατος 
και ως εκ τούτου πρέπει να ανάγουμε τις μετρήσεις τάσεων σε μέτρα ύδατος. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω της βαθμονόμησης απ' όπου για κάθε αισθητήρα προκύπτει μία 
ευθεία γραμμή που συσχετίζει την τάση που μετράει ο αισθητήρας με μέτρα ύδατος. 
Αυτή η ευθεία γραμμή είναι γνωστή ως καμπύλη βαθμονόμησης. Από την διαδικασία 
της βαθμονόμησης που περιγράφτηκε στο κεφάλαιο 1 προέκυψαν οι εξής καμπύλες: 

Αισθητήρας Θέση Ευθεία 

1 3 20,640x - 0,2264 

2 4 20,575x - 0,2028 

4 5 20,547x - 0,3436 

5 6 20,251x - 0,1473 

6 7 20,671x - 0,2971 

Πίνακας 3.5. Οι καμπύλες βαθμονόμησης για κάθε αισθητήρα. 
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Επίσης, πριν πραγματοποιήσουμε τις τρεις επαναλήψεις του πειράματος με τρεις 
διαφορετικές παροχές, μετρήσαμε την τάση των αισθητήρων όταν δεν μεταφέρεται 
νερό από τον αγωγό. Αυτές οι μετρημένες τάσεις αντιστοιχούν στην γραμμή με 
αύξοντα αριθμό 0 στον πίνακα 3.2. Οι τιμές που βρίσκονται σε αυτή την γραμμή 
αφαιρούνται από τις τάσεις που μετριούνται στις υπόλοιπες επαναλήψεις. Εν τέλει 
ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφτηκε παραπάνω καταλήγουμε στον 
πίνακα 3.6 όπου παρουσιάζονται οι μετρημένες τιμές της πίεσης. 

α/α Όγκος 
V (m3) 

Χρόνος 
t (sec) 

Στάθμη 
νερού 3 

(cm) 

Στάθμη 
νερού 4 

(cm) 

Στάθμη 
νερού 5 

(cm) 

Στάθμη 
νερού 6 

(cm) 

Στάθμη 
νερού 7 

(cm) 

1 1 29.9 19.1 13.4 12.7 8.0 6.3 

2 1 57.6 13.6 7.0 5.4 5.2 4.4 

3 1 238 11.0 2.9 1.8 1.4 1.0 

Πίνακας 3.6. Οι τιμές της πίεσης που προκύπτουν από τους αισθητήρες. 
 

Γνωρίζοντας πλέον το φορτίο πίεσης στα διάφορα σημεία του αγωγού μπορούμε να 
αναλύσουμε την ροή καθώς διέρχεται από τον αναβαθμό. Η ανάλυση είναι όμοια με 
αυτή των χειροκίνητων μετρήσεων. 

Δοκιμή 1 

Η παροχή που διέρχεται από τον αγωγό κατά την διάρκεια της δοκιμής 1 είναι ίση με 
1 m3/29.9 sec=0.0334 m3/sec. Επομένως, αφού ο ανοικτός αγωγός έχει πλάτος ίσο 
με 25 cm, η παροχή ανά μονάδα πλάτους που διαρρέει τον αγωγό είναι ίση με 
0.1337 m2/sec. 

θέση οριζόντια 
απόσταση 

(m) 

ύψος 
αναβαθμού 

(m) 

βάθος 
ροής (cm) 

βρεχόμενη 
διατομή (m2) 

ολική 
ενέργεια 

(m) 

ειδική 
ενέργεια 

(m) 

3 0.323 0.089 19.1 0.048 0.305 0.216 

4 0.376 0.150 13.4 0.033 0.335 0.185 

5 0.485 0.119 12.8 0.039 0.313 0.194 

6 0.581 0.089 8.0 0.020 0.310 0.221 

7 0.677 0.058 6.3 0.016 0.354 0.296 

Πίνακας 3.7. Η επεξεργασία των ηλεκτρονικών μετρήσεων στην δοκιμή 1. 
 
 
Για την δοκιμή 1 έχουμε 
 

2 2

33
c

q 0.1337
y 0.122 m

g 9.81
  

     (3.4) 
 

Παρατηρούμε πως στον πίνακα 3.7 το βάθος ροής στην θέση 4 είναι ίσο με 0.134 m 
οπότε είναι πράγματι σχεδόν ίσο με το κρίσιμο βάθος που υπολογίσαμε. Παρακάτω 
γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε γραφήματα. 
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Γράφημα 3.7. Η γραμμή ενέργειας και η γραφική παράσταση της ειδικής ενέργειας 

συναρτήσει της θέσης. 
 

 

 
Γράφημα 3.8. Η ειδική ενέργεια συναρτήσει του βάθους. 
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Δοκιμή 2 

Η παροχή που περνάει από τον ανοικτό αγωγό κατά την διάρκεια της δοκιμής 2 είναι 
ίση με 1 m3/57.6 sec=0.0174 m3/sec. Επομένως, η παροχή ανά μονάδα πλάτους 
που διαρρέει τον αγωγό είναι ίση με 0.069 m2/sec. 

θέση οριζόντια 
απόσταση 

(m) 

ύψος 
αναβαθμού 

(m) 

βάθος 
ροής 
(cm) 

βρεχόμενη 
διατομή (m2) 

ολική 
ενέργεια 

(m) 

ειδική 
ενέργεια 

(m) 

3 0.323 0.089 13.6 0.0339 0.2379 0.1489 

4 0.376 0.150 7.0 0.0175 0.2701 0.1201 

5 0.485 0.119 5.4 0.0134 0.2583 0.1393 

6 0.581 0.089 5.2 0.0130 0.2319 0.1429 

7 0.677 0.058 4.4 0.0111 0.2272 0.1692 

Πίνακας 3.8. Η επεξεργασία των ηλεκτρονικών μετρήσεων στην δοκιμή 2. 
 
Το κρίσιμο βάθος για την δοκιμή 2 είναι ίσο με 
 

2 2

33
c

q 0.069
y 0.079 m

g 9.81
  

     (3.5) 
 

Παρατηρούμε πως στον πίνακα 3.8 το βάθος ροής στην θέση 4 είναι ίσο με 0.070 m 
οπότε είναι περίπου ίσο με το κρίσιμο βάθος που υπολογίσαμε. Παρακάτω γίνεται η 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε γραφήματα. 
 

 
Γράφημα 3.9. η γραμμή ενέργειας και η γραφική παράσταση της ειδικής ενέργειας 

συναρτήσει της θέσης. 
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Γράφημα 3.10. η ειδική ενέργεια συναρτήσει του βάθους. 
 

Δοκιμή 3 

Στην δοκιμή 3, η παροχή είναι ίση με 1 m3/238 sec=0.0042 m3/sec. Συνεπώς, η 
παροχή ανά μονάδα πλάτους που διαρρέει τον αγωγό είναι ίση με 0.017 m2/sec. 

θέση οριζόντια 
απόσταση 

(m) 

ύψος 
αναβαθμού 

(m) 

βάθος 
ροής 
(cm) 

βρεχόμενη 
διατομή (m2) 

ολική 
ενέργεια 

(m) 

ειδική 
ενέργεια 

(m) 

3 0.323 0.089 11.0 0.027 0.200 0.111 

4 0.376 0.15 2.9 0.007 0.196 0.046 

5 0.485 0.119 1.8 0.005 0.181 0.062 

6 0.581 0.089 1.4 0.003 0.179 0.090 

7 0.677 0.058 1.0 0.003 0.200 0.142 

Πίνακας 2.9. Η επεξεργασία των ηλεκτρονικών μετρήσεων στην δοκιμή 3. 
 
Το κρίσιμο βάθος για την δοκιμή 3 είναι ίσο με 
 

2 2

33
c

q 0.017
y 0.031 m

g 9.81
  

     (3.6) 
 

Παρατηρούμε πως στον πίνακα 3.9 το βάθος ροής στην θέση 4 είναι ίσο με 0.029 m 
οπότε η θεωρητική ανάλυση σχεδόν ταυτίζεται με τις μετρήσεις μας. Παρακάτω 
γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε γραφήματα. 
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Γράφημα 3.11. η γραμμή ενέργειας και η γραφική παράσταση της ειδικής ενέργειας 

συναρτήσει της θέσης. 

Γράφημα 3.12. η ειδική ενέργεια συναρτήσει του βάθους. 

Παρατηρούμε πως στο γράφημα 3.12 τα πειραματικά δεδομένα δεν ταιριάζουν πολύ 

καλά την θεωρία της ειδικής ενέργειας. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε κάποιο σφάλμα 

κατά την διάρκεια των μετρήσεων. 
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Αυτή η σελίδα έμεινε επίτηδες κενή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΤΛΙΕΣ 

4.1 Εισαγωγή στις αντλίες 

Αντλίες ονομάζονται οι μηχανές με τις οποίες προσθέτουμε φορτίο σε ένα ρευστό 

έτσι ώστε να καταφέρει να κινηθεί από μία θέση χαμηλού φορτίου σε μία θέση 

υψηλού φορτίου. Συχνά αντλίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών από 

υψηλότερη στάθμη σε χαμηλότερη, όταν ο σωλήνας μεταφοράς είναι μεγάλου 

μήκους και ως εκ τούτου υπάρχει μεγάλη τιμή απωλειών φορτίου ή όταν η υδραυλική 

αντίσταση μέσα στο σωλήνα είναι πολύ μεγάλη. Οι αντλίες τοποθετούνται πάντοτε 

μεταξύ των σημείων παραλαβής και αποστολής του υγρού και η μεταφορά του 

οφείλεται στη δημιουργία διαφοράς πιέσεως, στις δύο πλευρές του κινουμένου 

στοιχείου της αντλίας (έμβολο ή περιστρεφόμενος δρομέας). Στο Σχήμα 4.1 δίδονται 

τα τμήματα μιας αντλίας.  

1. Σωλήνας αναρροφήσεως: είναι το τμήμα του σωλήνα, από το σημείο 

παραλαβής του υγρού μέχρι την είσοδό του στην αντλία.  

2. Σωλήνας κατάθλιψης: είναι το τμήμα του σωλήνα, από το σημείο εξόδου 

του υγρού από την αντλία μέχρι το σημείο αποστολής του.  

3. Σωληνογραμμή: είναι το σύνολο των σωλήνων μέσα από τους οποίους 

ρέει το υγρό.  

4. Σύστημα αντλήσεως: είναι η διάταξη του σωλήνα αναρροφήσεως, της 

αντλίας, του σωλήνα καταθλίψεως και του κινητήρα.  

5. Αντλητικό συγκρότημα: είναι ένα σύνολο αντλιών (μαζί με τον κινητήρα) 

που συνεργάζεται για την άντληση του υγρού.  
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Σχήμα 4.1. Διατάξεις συστημάτων άντλησης με ελεύθερες επιφάνειες υγρού και 

πίεση διαφορετική της ατμοσφαιρικής. 

 

4.2 Περιγραφή της πειραματικής διάταξης  

Το κλειστό υδραυλικό σύστημα της πειραματικής διάταξης έχει σχεδιαστεί και 

αναπτυχθεί έτσι ώστε να υποστηρίζει την χρήση της αντλίας αξονικής ροής για 

κανονική και ανάστροφη φορά ροής. Κανονική φορά ροής θεωρείται η ροή του υγρού 

που προσπίπτει πρώτα στα κινητά (οδηγά) πτερύγια και κατόπιν στα ακίνητα 

πτερύγια. Ενώ ανάστροφη φορά ροής της αξονικής αντλίας θεωρείται η κίνηση του 

υγρού που προσπίπτει πρώτα στα ακίνητα πτερύγια και μετά στα οδηγά πτερύγια.  

Οι μηχανές αυτού του τύπου σχηματίζουν τη βάση για διατάξεις παραγωγής και 

αποταμίευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το είδος ενέργειας παρουσιάζει 

περισσότερο ενδιαφέρον στις τελευταίες υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, γιατί αυτή η 

διάταξη έχει πολλές εναλλακτικές χρήσεις ως προς τον τρόπο εφαρμογής της.  

Το υδραυλικό κύκλωμα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 
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Εικόνα 4.1. Πειραματική διάταξη. 

1. Αξονικής ροής αντλία-στρόβιλος. Η διάμετρος της είναι 102 mm (Εικόνα 4.2). Έχει 

σχεδιασθεί έτσι, ώστε να δίνει προσεγγιστικά ίσες υδραυλικές αποδόσεις, κάτω από 

τις ιδεατές συνθήκες λειτουργίας. Αποτελείται από την πτερωτή, η οποία είναι 

χαλύβδινη και έχει τέσσερα πτερύγια. Η γωνία των πτερυγίων μπορεί να μεταβληθεί 

από 0° έως 24.5°. Υπάρχουν ακόμα επτά ακίνητα πτερύγια, τα οποία έχουν σκοπό 

να ευθυγραμμίζουν τη ροή μετά από την έξοδο ή την είσοδό τους από ή προς τα 

κινητά πτερύγια. Η γωνία των ακινήτων πτερυγίων μπορεί να μεταβληθεί με 

εξωτερικό μηχανισμό μεμονωμένα για το κάθε πτερύγιο και έχει εύρος από 45° έως 

135° με βήμα 15°.  
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Εικόνα 4.2. Αντλία – στρόβιλος αξονικής ροής. 

2. Ηλεκτρικός κινητήρας (Εικόνα 4.3). Στην αντλία είναι προσαρμοσμένος ένας 

ηλεκτρικός κινητήρας ισχύος 1.5 kW ο οποίος απαιτείται για να δουλεύει η 

πειραματική διάταξη σαν αντλία, για κανονική και ανάστροφη αξονική ροή, η οποία 

όμως έχει μεταβλητή ταχύτητα περιστροφής. Ο κινητήρας τροφοδοτείται με 220 Volts 

συνεχούς ρεύματος, το οποίο προμηθεύεται με τους απαραίτητους μετασχηματιστές. 

Επίσης, ο κινητήρας έχει προσαρμοσμένο τον ελεγκτή της ταχύτητας, τον εκκινητή 

και τον διακόπτη αλλαγής διεύθυνσης. Η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα μπορεί 

να μεταβληθεί βήμα προς βήμα από 0-3300 στροφές το λεπτό. Η ροή εισόδου της 

αντλίας καθορίζεται από την αντίδραση του στατήρα της μηχανής. Το βάρος 

εξισορρόπησης της μηχανής γίνεται με τη βοήθεια ενός ζυγού που είναι 

τοποθετημένος πάνω σε αυτή (Εικόνα 4.8). Δεξιά και αριστερά του ζυγού 

τοποθετούνται τα ανάλογα βάρη για την εξισορρόπηση της μηχανής. Από τις 

ανάλογες διαφορές των βαριδίων μπορεί να υπολογιστεί η ισχύς της ηλεκτρικής 

μηχανής (I=Tω). 
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Εικόνα 4.3. Ηλεκτρική μηχανή. 

3. Από δύο βοηθητικές αντλίες εξυπηρέτησης του κυκλώματος (Εικόνα 4.4). Στο 

συγκεκριμένο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν μόνο για την προετοιμασία του 

πειράματος.  

 

Εικόνα 4.4. Βοηθητική αντλία, ρυθμιστής ελέγχου ροής και κατάντη σημείο 

μέτρησης της πίεσης. 
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4. Βαλβίδα διοχέτευσης νερού στην πειραματική διάταξη.  

5. Δύο ρυθμιστές ελέγχου ροής (Εικόνα 4.4). Με τη βοήθεια των ρυθμιστών αυτών 

ρυθμίζεται η παροχή του νερού που περνάει προς την αντλία.  

6. Δύο εξαεριστήρες (Εικόνα 4.5). Ο ρόλος τους είναι να εκκενώνουν τις σωληνώσεις 

από τον απεγκλωβισθέντα ατμοσφαιρικό αέρα.  

 
Εικόνα 4.5. Εξαεριστήρας, ανάντη σημείο μέτρησης της πίεσης και πύργος 

αναπάλσεως. 

7. Δύο ογκομετρικά ροόμετρα (Εικόνα 4.6). Ο ρόλος τους είναι να δείχνουν τον όγκο 

νερού που διέρχεται για τις δύο κατευθύνσεις της ροής.  

 
Εικόνα 4.6. Ογκομετρικό ροόμετρο. 
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8. Δύο σημεία μέτρησης πίεσης, τοποθετημένα ανάντη και κατάντη της αντλίας – 

στροβίλου (Εικόνες 4.4 και 4.5). Τα σημεία αυτά συνδέονται με το ηλεκτρονικό 

σύστημα καταγραφής των πιέσεων.  

9. Πύργος αναπάλσεως (Εικόνα 4.4). Είναι σχεδόν γεμάτος με νερό και χρησιμεύει 

στο να είναι οι σωληνώσεις γεμάτες με νερό κατά τη διάρκεια του πειράματος.  

10. Ρυθμιστής μηχανής (Εικόνα 4.7). Χρησιμεύει για να ρυθμίζει τις στροφές της 

μηχανής, καθώς η διάταξη δουλεύει σαν αντλία κανονικής και ανάστροφης αξονικής 

ροής.  

 
Εικόνα 4.7. Ρυθμιστής μηχανής. 

 
Εικόνα 4.8. Ζυγός εξισορρόπησης μηχανής. 
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Εικόνα 4.9. Στροφόμετρο. 

 

 
Εικόνα 4.10. Τοποθέτηση στροφόμετρου στην ηλεκτρική μηχανή. 
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4.3 Μετρήσεις  

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικούς αισθητήρες η βαθμονόμηση των 

οποίων έγινε όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν 

δύο αισθητήρες που είχαν τοποθετηθεί ανάντη και κατάντη της αντλίας με σκοπό σε 

αυτές τις θέσεις να μετρηθεί το φορτίο πίεσης. Όπως είδαμε στην προηγούμενη 

παράγραφο, εκτός των ηλεκτρονικών αισθητήρων, για την καταγραφή των 

μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής: 

1. ένα στροφόμετρο 

2. δύο ογκομετρικά ροόμετρα 

3. βαρίδια γνωστής μάζας 

4. ένα χρονόμετρο 

 

Η χρήση του στροφόμετρου αποσκοπεί στον προσδιορισμό των στροφών του 

κινητήρα και τα βαρίδια χρησιμεύουν στον προσδιορισμό της ροής που 

αναπτύσσεται στον στατήρα του κινητήρα. Επίσης, με χρήση των ροόμετρων και του 

χρονομέτρου μπορούμε να εκτιμήσουμε την παροχή που διέρχεται από το υδραυλικό 

κύκλωμα μας. Ουσιαστικά η παροχή του κυκλώματος ισούται με τον λόγο του όγκου 

νερού που διέρχεται από το κύκλωμα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προς 

το χρονικό διάστημα αυτό. 

 

4.4 Θεωρητικοί συλλογισμοί 

Εάν θελήσουμε να υπολογίσουμε τον βαθμό απόδοσης της αντλίας πρέπει να 

λάβουμε τα εξής υπόψιν μας: Η αντλία υφίσταται απώλειες ενέργειας εξαιτίας τριβών 

(και διαφόρων άλλων παραγόντων). Έτσι η ενέργεια που εισρέει στην μηχανή 

ισούται με την ενέργεια που εκρέει από την μηχανή συν ορισμένες απώλειες 

ενέργειας (σχήμα 4.2). Συνεπώς, η ενέργεια που εισέρχεται στην αντλία είναι κατά 

ένα συγκεκριμένο ποσοστό μεγαλύτερη από την ενέργεια που αποδίδει η αντλία στο 

ρευστό. 
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Σχήμα 4.2. η ενεργειακή θεώρηση μίας 

αντλίας. 

 
Συνεπώς μπορούμε να γράψουμε πως ισχύει 

out

in

P
n

P


        (4.1)

 

όπου n ο βαθμός απόδοσης της αντλίας, Pin η ισχύς εισόδους της αντλίας και Pout η 

ισχύς εξόδου της αντλίας. Έτσι για να εκτιμήσουμε τον βαθμό απόδοσης της αντλίας 

πρέπει να υπολογίσουμε την ισχύ εισόδου και εξόδου. 

Η ηλεκτρική ισχύς εισόδου της αντλίας ισούται με το γινόμενος της ροπής Τ στον 

στατήρα του κινητήρα επί τις στροφές του κινητήρα (σε rad/s). Δηλαδή Pin=Tω. 

Η ροπή που ασκείται στον στατήρα ισούται με το βάρος των βαριδιών mg επί το 

μήκος L του μοχλοβραχίονα. Άρα ισχύει Pin=mgLω. Για την διάταξη μας ισχύει L=5.5 

cm ενώ θεωρούμε πως g=9.81 m/s2. Να σημειωθεί πως η γωνιακή ταχύτητα ω με 

την μέτρηση του στροφόμετρου συσχετίζεται από την σχέση 

2 N
0.1047N rad/sec

60


  

     (4.2)
 

Η υδραυλική ισχύς εξόδου της αντλίας ισούται με Pout=ρgQH όπου Q η παροχή του 

κυκλώματος και Η το ύψος πίεσης της αντλίας. Επίσης, ρ είναι η πυκνότητα του 

http://2.bp.blogspot.com/-WjNeFLK8x6M/Vo5u4LUCtLI/AAAAAAAAMQs/wH3bK3XWY0A/s1600/Drawing3.bmp
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νερού την οποία και θεωρούμε ίση με 1000 kg/m3. Το Η ισούται με την διαφορά των 

φορτίων πίεσης κατάντη Η1 και ανάντη Η2 της αντλίας (Η=Η1-Η2) ενώ η παροχή 

ισούται με τον όγκο V που μετρήσαμε σε ένα χρονικό διάστημα προς το χρονικό 

διάστημα t. 

Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω προκύπτει πως 

1 260 V(H H )
n

2 NtmL

 


        (4.3)
 

Ο παραπάνω τύπος θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των μετρήσεων. 
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4.5 Αποτελέσματα λειτουργίας αντλίας ανάστροφης ροής  

Πίνακας 4.1. Αποτελέσματα μετρήσεων ανάστροφης ροής με κλειστό κινητήρα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ 
ΡΟΗΣ 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
 

ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
0.015751144  mV 

 
0.01531951  mV 

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

y = 20,64*x-0,2264 
 

y = 20,575*x-0,2028 
ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

0.098703612 m  
 

0.112398908  m 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

0.098703612 m  
 

0.112398908 m  
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

  0.013695296  m   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ 
ΟΓΚΟΣ  V 
(m3) 0 

 

ΧΡΟΝΟΣ   t 
(s) 0 

  ΠΑΡΟΧΗ  Q 0  m3/s   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΜΗΚΟΣ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ L =  0.055  m 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ N =  0.000 στροφ./λεπτό 

ΒΑΡΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ  m =  0.000  kg 

ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  T = m *g * L = 
 

0.00000  Nm 

  
ω = 2 * π * Ν 
=  

 
0.00000  rad/s 

  Pin = T * ω =    0.00000  W 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  Pout = ρ * g * Q * ΔH =  0 W 

ΒΑΘΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

  n = Pout / Pin = 0.00%     
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Πίνακας 4.2. Αποτελέσματα μετρήσεων ανάστροφης ροής με ισχύ κινητήρα 10%. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΡΟΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ 10% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
 

ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
-

0.004907657  mV 
 

-
0.007778973  mV 

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
y = 20.459 * x - 0.1764 

 
y = 20.042 * x - 0.01751 

ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

-0.32769404 m  
 

-
0.362852359  m 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 
0.426397653 m  

 
0.475251267 m  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

  0.048853615  m   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ 
ΟΓΚΟΣ  V 
(m3) 0.1 

 

ΧΡΟΝΟΣ   t 
(s) 95.3 

  ΠΑΡΟΧΗ  Q 0.00105  m3/s   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΜΗΚΟΣ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ L =  0.055  m 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ N =  400.000 στροφ./λεπτό 

ΒΑΡΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ  m =  0.160  kg 

ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  T = m *g * L = 
 

0.08633  Nm 

  
ω = 2 * π * Ν 
=  

 
41.86667  rad/s 

  Pin = T * ω =    3.61427  W 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  Pout = ρ * g * Q * ΔH =  0.502889778 W 

ΒΑΘΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

  n = Pout / Pin = 13.91%     
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Πίνακας 4.3. Αποτελέσματα μετρήσεων ανάστροφης ροής με ισχύ κινητήρα 20%. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ 
ΡΟΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ 20% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
 

ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
-0.00783669  mV 

 
-0.014704253  mV 

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
y = 20.459 * x - 0.1764 

 
y = 20.042 * x - 0.01751 

ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 
-

0.388149282 m  
 

-0.505340005  m 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

0.486852894 m  
 

0.617738913 m  
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

  0.13088602  m   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ 
ΟΓΚΟΣ  V 
(m3) 0.1 

 

ΧΡΟΝΟΣ   t 
(s) 90.85 

  ΠΑΡΟΧΗ  Q 0.0011  m3/s   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΜΗΚΟΣ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ L =  0.055  m 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ N =  530.000 στροφ./λεπτό 

ΒΑΡΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ  m =  0.185  kg 

ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  T = m *g * L = 
 

0.09982  Nm 

  
ω = 2 * π * Ν 
=  

 
55.47333  rad/s 

  Pin = T * ω =    5.53717  W 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  Pout = ρ * g * Q * ΔH =  1.41330969 W 

ΒΑΘΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

  n = Pout / Pin = 25.52%     
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Πίνακας 4.4. Αποτελέσματα μετρήσεων ανάστροφης ροής με ισχύ κινητήρα 30%. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΡΟΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ 30% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
 

ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

-3.34916E-05  mV 
 

-
0.013600837  mV 

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
y = 20.459 * x - 0.1764 

 
y = 20.042 * x - 0.01751 

ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 
-

0.227091266 m  
 

-
0.482637211  m 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 
0.325794878 m  

 
0.595036119 m  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

  0.269241241  m   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ 
ΟΓΚΟΣ  V 
(m3) 0.1 

 

ΧΡΟΝΟΣ   t 
(s) 80 

  ΠΑΡΟΧΗ  Q 0.00125  m3/s   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΜΗΚΟΣ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ L =  0.055  m 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ N =  850.000 στροφ./λεπτό 

ΒΑΡΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ  m =  0.300  kg 

ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  T = m *g * L = 
 

0.16187  Nm 

  
ω = 2 * π * Ν 
=  

 
88.96667  rad/s 

  Pin = T * ω =    14.40059  W 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  Pout = ρ * g * Q * ΔH =  3.301570712 W 

ΒΑΘΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

  n = Pout / Pin = 22.93%     
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Πίνακας 4.5. Αποτελέσματα μετρήσεων ανάστροφης ροής με ισχύ κινητήρα 40%. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΡΟΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ 40 % ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
 

ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
-3.34916E-05  mV 

 
-0.013600837  mV 

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
y = 20.459 * x - 0.1764 

 
y = 20.042 * x - 0.01751 

ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 
-

0.227091266 m  
 

-0.482637211  m 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

0.325794878 m  
 

0.595036119 m  
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

  0.269241241  m   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ 
ΟΓΚΟΣ  V 
(m3) 0.1 

 

ΧΡΟΝΟΣ   t 
(s) 72.5 

  ΠΑΡΟΧΗ  Q 0.00138  m3/s   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΜΗΚΟΣ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ L =  0.055  m 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ N =  1140.000 στροφ./λεπτό 

ΒΑΡΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ  m =  0.450  kg 

ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  T = m *g * L = 
 

0.24280  Nm 

  
ω = 2 * π * Ν 
=  

 
119.32000  rad/s 

  Pin = T * ω =    28.97060  W 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  Pout = ρ * g * Q * ΔH =  3.64311251 W 

ΒΑΘΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

  n = Pout / Pin = 12.58%     
 

 

 

 



Μετρήσεις Υδραυλικής Μηχανικής Σελίδα 60 
 

Πίνακας 4.6. Αποτελέσματα μετρήσεων ανάστροφης ροής με ισχύ κινητήρα 50%. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΡΟΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ 50% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
 

ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

0.015956853  mV 
 

-
0.016361267  mV 

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
y = 20.459 * x - 0.1764 

 
y = 20.042 * x - 0.01751 

ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

0.102949446 m  
 

-
0.539433058  m 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 
-

0.004245834 m  
 

0.651831966 m  
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

  0.6560778  m   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ 
ΟΓΚΟΣ  V 
(m3) 0.1 

 

ΧΡΟΝΟΣ   t 
(s) 70.8 

  ΠΑΡΟΧΗ  Q 0.00141  m3/s   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΜΗΚΟΣ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ L =  0.055  m 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ N =  1400.000 στροφ./λεπτό 

ΒΑΡΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ  m =  0.600  kg 

ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  T = m *g * L = 
 

0.32373  Nm 

  
ω = 2 * π * Ν 
=  

 
146.53333  rad/s 

  Pin = T * ω =    47.43724  W 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  Pout = ρ * g * Q * ΔH =  9.090569516 W 

ΒΑΘΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

  n = Pout / Pin = 19.16%     
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Πίνακας 4.7. Αποτελέσματα μετρήσεων ανάστροφης ροής με ισχύ κινητήρα 60%. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΡΟΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ 60% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
 

ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

0.016131474  mV 
 

-
0.030055223  mV 

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
y = 20.459 * x - 0.1764 

 
y = 20.042 * x - 0.01751 

ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

0.106553613 m  
 

-
0.821186213  m 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 
-

0.007850001 m  
 

0.933585121 m  
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

  0.941435122  m   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ 
ΟΓΚΟΣ  V 
(m3) 0.1 

 

ΧΡΟΝΟΣ   t 
(s) 69.5 

  ΠΑΡΟΧΗ  Q 0.00144  m3/s   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΜΗΚΟΣ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ L =  0.055  m 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ N =  1680.000 στροφ./λεπτό 

ΒΑΡΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ  m =  0.800  kg 

ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  T = m *g * L = 
 

0.43164  Nm 

  
ω = 2 * π * Ν 
=  

 
175.84000  rad/s 

  Pin = T * ω =    75.89958  W 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  Pout = ρ * g * Q * ΔH =  13.28845834 W 

ΒΑΘΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

  n = Pout / Pin = 17.51%     
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Πίνακας 4.8. Αποτελέσματα μετρήσεων ανάστροφης ροής με ισχύ κινητήρα 70%. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΡΟΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ 70% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
 

ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

0.017363093  mV 
 

-
0.041079431  mV 

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
y = 20.459 * x - 0.1764 

 
y = 20.042 * x - 0.01751 

ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

0.13197424 m  
 

-
1.048009293  m 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 
-

0.033270627 m  
 

1.160408201 m  
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

  1.193678828  m   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ 
ΟΓΚΟΣ  V 
(m3) 0.1 

 

ΧΡΟΝΟΣ   t 
(s) 63.3 

  ΠΑΡΟΧΗ  Q 0.00158  m3/s   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΜΗΚΟΣ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ L =  0.055  m 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ N =  1940.000 στροφ./λεπτό 

ΒΑΡΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ  m =  1.025  kg 

ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  T = m *g * L = 
 

0.55304  Nm 

  
ω = 2 * π * Ν 
=  

 
203.05333  rad/s 

  Pin = T * ω =    112.29636  W 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  Pout = ρ * g * Q * ΔH =  18.49919321 W 

ΒΑΘΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

  n = Pout / Pin = 16.47%     
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Πίνακας 4.9. Αποτελέσματα μετρήσεων ανάστροφης ροής με ισχύ κινητήρα 80%. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΡΟΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ 80% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
 

ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

0.024176241  mV 
 

-
0.048016832  mV 

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
y = 20.459 * x - 0.1764 

 
y = 20.042 * x - 0.01751 

ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

0.272597604 m  
 

-
1.190746308  m 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 
-

0.173893992 m  
 

1.303145216 m  
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

  1.477039208  m   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ 
ΟΓΚΟΣ  V 
(m3) 0.1 

 

ΧΡΟΝΟΣ   t 
(s) 61.3 

  ΠΑΡΟΧΗ  Q 0.00163  m3/s   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΜΗΚΟΣ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ L =  0.055  m 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ N =  2200.000 στροφ./λεπτό 

ΒΑΡΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ  m =  1.300  kg 

ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  T = m *g * L = 
 

0.70142  Nm 

  
ω = 2 * π * Ν 
=  

 
230.26667  rad/s 

  Pin = T * ω =    161.51249  W 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  Pout = ρ * g * Q * ΔH =  23.63744638 W 

ΒΑΘΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

  n = Pout / Pin = 14.64%     
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Πίνακας 4.10. Αποτελέσματα μετρήσεων ανάστροφης ροής με ισχύ κινητήρα 90%. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΡΟΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ 90% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
 

ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
0.03367173  mV 

 
-0.04564931  mV 

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
y = 20.459 * x - 0.1764 

 
y = 20.042 * x - 0.01751 

ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

0.468584507 m  
 

-
1.142034543  m 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 
-

0.369880895 m  
 

1.254433451 m  
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

  1.624314346  m   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ 
ΟΓΚΟΣ  V 
(m3) 0.1 

 

ΧΡΟΝΟΣ   t 
(s) 57.5 

  ΠΑΡΟΧΗ  Q 0.00174  m3/s   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΜΗΚΟΣ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ L =  0.055  m 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ N =  2440.000 στροφ./λεπτό 

ΒΑΡΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ  m =  1.525  kg 

ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  T = m *g * L = 
 

0.82281  Nm 

  
ω = 2 * π * Ν 
=  

 
255.38667  rad/s 

  Pin = T * ω =    210.13566  W 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  Pout = ρ * g * Q * ΔH =  27.71221519 W 

ΒΑΘΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

  n = Pout / Pin = 13.19%     
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Πίνακας 4.11. Αποτελέσματα μετρήσεων ανάστροφης ροής με ισχύ κινητήρα 100%. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΡΟΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ 100% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
 

ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
0.044546303  mV 

 
-0.045988397  mV 

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
y = 20.459 * x - 0.1764 

 
y = 20.042 * x - 0.01751 

ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

0.693035684 m  
 

-1.149011268  m 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΨΗ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

-0.594332071 m  
 

1.261410176 m  
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

  1.855742248  m   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ 
ΟΓΚΟΣ  V 
(m3) 0.1 

 

ΧΡΟΝΟΣ   t 
(s) 56.5 

  ΠΑΡΟΧΗ  Q 0.00177  m3/s   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΜΗΚΟΣ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ L =  0.055  m 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ N =  2695.000 στροφ./λεπτό 

ΒΑΡΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ  m =  1.800  kg 

ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  T = m *g * L = 
 

0.97119  Nm 

  
ω = 2 * π * Ν 
=  

 
282.07667  rad/s 

  Pin = T * ω =    273.95004  W 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  Pout = ρ * g * Q * ΔH =  32.22094062 W 

ΒΑΘΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

  n = Pout / Pin = 11.76%     
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Τα αποτελέσμα των παραπάνω πινάκων παρουσιάζονται στο γράφημα 3.1. 

 

Γράφημα 4.1. Βαθμός απόδοσης κινητήρα σε λειτουργία ανάστροφης ροής. 

 

4.6 Σχολιασμός αποτελεσμάτων 

Η απόδοση της αντλίας σε ανάστροφη ροή, προέκυψε μεγαλύτερη από την 

αναμενόμενη. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε λάθη που προέκυψαν κατά την διάρκεια 

των μετρήσεων και συγκεκριμένα στο ροόμετρο το οποίο δυσλειτουργούσε. 

Μεταξύ της λειτουργίας της αντλίας σε ρύθμιση στροφών στο 40% και 50%  

παρουσιάστηκε ραγδαία αυξομείωση. Αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη 

λειτουργία στο 40% παρουσιάστηκε πρόβλημα, το οποίο διαγνώσαμε από τον 

διαφορετική συμπεριφορά της αντλίας (διαφορά στον ήχο της) και το οποίο είχε ως 

αποτέλεσμα την αυξομείωση αυτή. Αφού την αφήσαμε λίγο σε αδράνεια, η σωστή 

λειτουργία αποκαταστάθηκε, κάτι που φάνηκε στις επόμενες τιμές απόδοσης. 
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Αυτή η σελίδα έμεινε επίτηδες κενή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Φτάνοντας στο τέλος της παρούσας εργασίας μπορούν να εξαχθούν τα εξής 

σημαντικά συμπεράσματα: 

1. Οι μετρήσεις πιέσεων είναι ουσιώδεις για την υδραυλική μηχανική. 

2. Η μέτρηση πιέσεων και βαθών ροής με την χρήση ηλεκτρονικών 

αισθητήρων μπορεί να αυτοματοποιήσει την διαδικασία επεξεργασίας των 

δεδομένων ενός πειράματος. 

3. Η βαθμονόμηση των ηλεκτρονικών αισθητήρων είναι απαραίτητη για την 

μετατροπή των μετρηθέντων τάσεων σε μέτρα στήλης ύδατος. Η καμπύλη 

της βαθμονόμησης είναι συνήθως ευθεία γραμμή. 

4. Η ροή άνω ενός τριγωνικού αναβαθμού υφίσταται απώλειες ενέργειας 

εξαιτίας της ύπαρξης τριβών. Επίσης, η ελάχιστη ειδική ενέργεια 

εμφανίζεται στο υψηλότερο σημείο του αναβαθμού όπου και το βάθος 

ροής είναι ίσο με το κρίσιμο βάθος. Στα πειράματα που παρουσιάστηκαν 

οι μετρήσεις επαλήθευσαν την θεωρία της ειδικής ενέργειας.  

5. Η απόδοση της αντλίας σε ανάστροφη ροή είναι πολύ μικρότερη της 

κανονικής ροής. 

6. Ο βαθμός απόδοσης της αντλίας ανάστροφης ροής είναι φθίνουσα 

συνάρτηση της παροχής που διαρρέει την αντλία. 

7. Οι ηλεκτρονικές μετρήσεις, αν και πιο διαχειρίσιμες από τις χειροκίνητες 

μετρήσεις, είναι πιο επιρρεπείς σε σφάλματα. 
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Αυτή η σελίδα έμεινε επίτηδες κενή 
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