
2. MERJENJE HITROSTI TEKOČINSKEGA TOKA Z VENTURIJEVO CEVKO 

 

Naloga 

Z meritvijo razlike tlakov na obeh presekih Venturijeve cevke, določi povprečno hitrost toka zraka.  

 

Slika 1. Venturijeva cev 

Razlaga 

Za merjenje hitrosti povprečnega zračnega toka se uporablja Venturijeva cevka. To je okrogla cev z dvema 

različnima presekoma S1 in S2.  Za gibajoči zrak je volumski pretok je konstanten po celotni cevi (zakon o 

ohranitvi volumskega pretoka).  Hitrost pri večjem preseku je manjša kot pri manjšem, saj velja da je 

S1v1=S2v2 . Tlak v ožjem delu cevke manjši v širšem pa večji.   Z U cevko (vodni manometer) izmerimo razliko 

tlakov med obema presekoma. Iz Bernoullijeve enačbe  p1 + ½ ρv1
2 + ρgh1 = p2 + ½ ρv2

2 + ρgh2  in  zakona o 

ohranitvi volumskega pretoka S1v1=S2v2,  lahko izračunamo hitrost v1 pri večjem preseku S1 po zvezi  (1) 
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2Δp

(𝜌((
𝑆1

𝑆2
 )2−1)) 

                 

Ker je Venturijeva cevka postavljene vodoravno sta h1 in h2 enaka in gostota potencialne energije iz  

Bernoullijeve enačbe odpade. Razlika tlakov med širšim in ožjim delom Venturijeve cevke je enaka       

Δp=ρkap gh, pri čemer je ρkap  gostota vode v U cevki,  g je težni pospešek in h višinska razlika med gladinama 

vode v U cevki. Prejšnja zveza dobi obliko  (2) 

V1=.√
2ρkap g h
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zapišemo v preprostejšo obliko,  kjer postavimo konstanto A, ki je odvisna le od parametrov Venturijeve 

in U cevke A =√
2ρkap g

(𝜌((
𝑆1

𝑆2
 )2−1)) 

  in zapišemo enačbo za hitrost na večjem preseku v obliki V1=A √h.  Za gostoto 

zraka privzamite 1,29 kg/m3 ± 0,01 kg/m3,  vode 1,00 kg/dm3 ± 0,01 kg/dm3 in za težni pospešek 9,81 m/s2 

± 0,01 m/s2. 



 

Potek dela 

Zračni tok si naredimo s sesalcem za prah. Pri običajni rabi je cev za prah priključena tako, da sesalec vleče 

prah skozi cev v vrečko, kjer se prah odlaga. Mi cev priključimo na nasprotni strani, vrečko za prah pa 

odstranimo. Tako sesalec piha  zrak iz cevi. Meritev ponovi na več različnih razdaljah L ( vsaj 10 ) od ustja 

sesalca. S kljunastim merilom izmerite notranji premer širšega in ožjega dela Venturijeve cevke in izračunajte 

presek. Vsi izmerki naj bodo ocenjeni z ustrezno natančnostjo.  Izmerjene in Izračunane količine vstavite v 

spodnjo tabelo in narišite umeritveni graf v (h). Upoštevajte operacije med merskimi napakami količin, ki 

nastopajo v enačbah. Ocenite končno napako  opisanega merilnika hitrosti zraka. 

 

 

 

N 

Hitrost tekočine na 

večjem preseku 

Venturijeve cevke 

Hitrost tekočine na 

manjšem preseku 

Venturijeve cevke 

Višinska razlika med 

gladinama v U cevki 

Razdalja cevi od 

širšega ustja 

Venturijeve cevke 

V1 V2 h L 

m/s m/s mm mm 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Zapiši Komentar! 


