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AKIŞKAN DEBİ ÖLÇÜM DENEYİ 

1. GİRİŞ 

Akışkanlar mekaniğinin ana uygulama alanlarından biri de akışkanların debilerinin 

belirlenmesidir ve akış ölçmek amacı ile yıllar boyunca sayısız cihaz geliştirilmiştir. Akış 

ölçerler karmaşıklık, büyüklük, fiyat, doğruluk, çok yönlülük, kapasite, basınç düşüşü ve 

çalışma ilkeleri seviyelerine göre geniş bir aralıkta farklılık göstermektedir. 

 

2. TEORİ 

Borulardan veya kanallardan akan sıvı veya gazların debilerini ölçmek için yaygın olarak 

kullanılan ölçüm cihazları şu şekildedir: 

- Türbin tipi akış ölçer 

- Rotametre 

- Venturimetre 

- Orifis plaka 

2.1. Türbin tipi akış ölçer 

Türbinmetre bazen pervaneli metre olarak adlandırılmakta olup bir boru hattına bağlanan 

serbestçe dönen pervanedir. Tipik bir tasarımı Şekil 1’de görülmektedir. Rotor akış yönünde 

doğrultucu sabit kanatlar bulunur ve devir sayısı rotor üzerindeki bir noktaya yerleştirilen delik 

yardımıyla oluşan elektriksel veya manyetik sinyal yükseltileriyle (pulse) ölçülür. Pervanenin 

dönme hızı akışkanın hızı ile yaklaşık doğru orantılıdır. 

Türbinmetrelerin en önemli avantajı her bir sinyalin sayısal olarak çok küçük bir akışkan debi 

artışına cevap verecek şekilde kolaylıkla ölçülebilmesidir. Sıvı tipi türbinmetreler iki kanatlı 

olarak yapılırlar ve sinyallerin sabit sayısı her bir akış birimi için 5:1 akış kademesinde yüzde 

±0,25 hassasiyetle ölçüm yaparlar. Gaz metreler ise gerekli momenti oluşturabilmek için çok 

kanatlı yapılırlar ve hassasiyetleri yüzde ±1 değerindedir. 
 

Şekil 1: Türbinmetre 
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Türbinmetreler son derece bireysel cihazlar olduklarından kalibre edilmek zorundadırlar. Bu 

amaçla üretici firmalar belirli debi aralıkları için kalibrasyon eğrileri hazırlamışlardır. Ayrıca 

sayısal göstergeli cihazların ayarları yardımıyla da debi-hız kalibrasyonları yapılabilmektedir. 

Türbinmetreler aynı zamanda okyanus akıntıları ve rüzgar gibi serbest akış ölçümlerinde de 

kullanılırlar. 

 

 
2.2. Rotametre 

Muhtemelen çok yaygın akış debisi ölçer cihaz rotametredir. Yukarı doğru konik olarak 

genişleyen şamandıralı bir cam tüp olup Şekil 2’de gösterilmiştir. Venturi ve orifislerden farklı 

olarak debi ölçümü bir cisim üzerine etki eden dış akımdan kaynaklanan direnç kuvvetlerine 

dayanmaktadır. Dalmış cisim üzerine etki eden kaldırma kuvveti ve direnç kuvvetinin kendi 

ağırlığı ile dengelenmesi sonucunda cisim akım içinde belli bir yükseklikte sabit kalır. Bu 

yükseklik kalibrasyon sonucuna göre ölçülen debiyi verir. Şamandıranın yüksekliği akış 

debisine bağlıdır ve böylelikle şamandıranın konumu doğrudan okunabilir. Debinin dalmış 

cismin tüp içindeki yüksekliğine göre ölçebilmesi için tüpün iç yüzeyi belli bir ölçüde koniktir. 

Kalibrasyonunda bu konikliğin yanı sıra akışkan yoğunluğunun ve viskozitesinin, cismin 

direnç katsayısının, cisim ağırlığının rolü büyüktür. Ölçüm tüpü, dar ucu altta olacak şekilde 

dik olarak konulur. Ölçülecek akışkan tüpe alt noktadan girer, şamandıranın etrafından geçerek 

yukarı yükselir ve üstten dışarı çıkar. Rotametre içinde akış olmadığı zaman, şamandıra ölçüm 

tüpünün alt kısmında durur. Burası şamandıranın maksimum çapının hemen hemen tüpün 

çapıyla aynı duruma geldiği yerdir. Akış olmadığı zaman kaldırma kuvveti şamandırayı 

hafifletir, fakat yoğunluğu sıvınınkinden daha fazla olduğundan şamandırayı yükseltmeye 

yetmez. Akışkan ölçüm tüpüne girdiğinde şamandıra ve tüp arasındaki halka kesitli dairesel 

açıklık giderek artar. Şamandırayı etkileyen kaldırma kuvveti ve akıştan kaynaklanan direnç 

kuvveti ağırlık kuvveti ile dengelenene kadar şamandıra yükselir. Şamandıranın bu denge 

konumundan sonra debide meydana gelebilecek herhangi bir artış şamandıranın daha yüksek 

bir pozisyona, azalış ise daha alçak bir pozisyona gelmesine sebep olur. Şamandıranın her 

pozisyonu bir akış debisine karşılık gelir. Hangi pozisyonun hangi debiye karşılık geldiği debisi 

bilinen ölçümlerle daha önceden tespit edilir ve bir skala ile rotametre üzerinde işaretlenir 

(kalibrasyon). Daha sonra ölçülmek istenen debiler tüp içerisindeki şamandıranın 

pozisyonunun gözlenmesiyle tespit edilebilir. Ölçüm şamandırası bu anda sıvı içerisinde 

“yüzme” durumundadır. Denge konumundaki şamandıraya etkiyen kuvvetlerin analizini 

yaparak bazı kabuller çerçevesinde şamandıranın askıda kalabileceği hızı ve böylece debiyi 

teorik olarak hesaplamak mümkündür. Ancak güvenilir bir ölçüm için kalibrasyon gereklidir 

Rotametreler hem gazlar hem de sıvılar için kullanılmasına rağmen sadece verilen bir akışkan 

durumu için hassas olarak kalibre edildiğinden farklı akışkanlar ve basıncı-sıcaklığı verilen 

sınırların dışına çıkan akışkanlar için kullanılamazlar. 

Akış hattından geçen ve bir tank içinde biriktirilen akışkanın hacmi ΔV ve bu sırada geçen 

zaman Δt ölçülerek debi doğrudan V˙ = ΔV / Δt ile belirlenebilir. 
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Şekil 2: Rotametre 

 
 

2.3. Venturimetre 

Akışkan debisinin ölçümünde yaygın bir yöntem; venturi tüpü veya orifis plate gibi akışkanı 

kısıtlayarak akış hattı girişindeki ve boğazdaki basınç farkını ölçme yöntemidir. Bu basınç farkı 

akış debisini hesaplamakta kullanılır. 

Venturi girişindeki ve boğazındaki basınç farklarını aşağıda gösterildiği gibi basınç göstergeleri 

veya diferansiyel manometre yardımıyla okumak gerekir. 
 

 
 

Şekil 3: Venturimetre ve akışa bağlı basınç değişimi 
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√ 

Enerjinin korunumu nedeniyle enerji denklemi geçerlidir. Sürekli, sürtünmesiz ve 

sıkıştırılamaz akım için Bernoulli Denklemi adını alan bu denklem aşağıdaki gibidir: 
 

𝑃1 
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2   
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2  
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Bernoulli denklemi sürtünmesiz akışlarda, hız, basınç ve yükseklik arasındaki ilişkiyi verir. 

Yatay bir sistemde ℎ1 = ℎ2 olduğundan denklem; 

𝑃1 
+ 
𝑉1
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= 
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+ 
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haline dönüşür. Ayrıca kütlenin korunumu nedeniyle süreklilik denklemi de geçerlidir ve 

giren kütlesel debi (m1) çıkan kütlesel debiye (m2) eşit olmalıdır: 

 1𝑉1𝐴1 =  2𝑉2𝐴2 

Sıkıştırılamaz akışlar için yoğunluk sabit ( 1 =  2 = ) olacağından süreklilik denklemi; 

𝑉1𝐴1 = 𝑉2𝐴2 

halini alır. Yukarıdaki denklemin sağındaki ve solundaki ifadeler hacimsel debiyi verir. Buna 

göre sıkıştırılamaz akımlarda hacimsel debi de sabittir: 

𝑉1

˙ 
= 
𝑉2̇ 

= V˙ = sabit 

Süreklilik denklemi yardımıyla enerji denkleminden dar kesitteki hız için aşağıdaki bağıntı elde 

edilebilir: 
 

V=      
2∆𝑃 

 (1−𝛽4) 

Burada β dar kesit çapının boru çapına oranı (β=d/D), ΔP ise her iki kesitteki basınç farkıdır. 

Basınç farkı; 

∆𝑃 = 𝑃1-𝑃2 =  g(ℎ1-ℎ2) 

olup ölçülebilir. Ayrıca sürtünmeler ve yerel kayıplar dikkate alınmadığından bu şekilde 

hesaplanan hız gerçek değerinden büyüktür. Bu durum bir 𝐶𝑑 katsayısı ile dikkate alınırsa 

gerçek debi için aşağıdaki bağıntı elde edilir: 
 

 

 

Burada 𝐴0 en dar kesitin alanı, h manometrik statik basınç yüksekliğidir. Debi katsayısı için 

daima 𝐶𝑑|<1 olup, sadece sürtünmesiz akım için 𝐶𝑑=1 dir. 

V=𝐴 𝐶 
2𝑔(ℎ −ℎ ) 

  
1 2 

(1−𝛽
4
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2.4. Orifismetre 

Akışkan debisinin ölçümünde bir diğer yaygın yöntem ise delikli levha (orifis plate) gibi 

akışkanı kısıtlayarak akış hattı girişindeki ve boğazdaki basınç farkını ölçme yöntemidir (Şekil 

4). Bu basınç farkı akış debisini hesaplamakta kullanılır. Venturimetre ile karşılaştırılırsa 

orifismetrelerin geometrisi daha basit olup imalatları daha kolaydır, daha ucuzdurlar, daha az 

yer kaplarlar. Buna karşılık venturimetrelere göre daha fazla kalıcı basınç kaybına neden 

olurlar. 

Orifismetreler, venturimetre ile aynı prensiple çalışır ve venturi tüpü yerine sıvı akışını 

kısıtlamak için delikli bir levha kullanır. Her iki cihazın teorisi benzerdir ve bu nedenle aynı 

eşitlikler kullanılabilir. 
 

 

Şekil 4: Orifismetre ve akışa bağlı basınç değişimi 

 
 
 

3. YAPILACAK OLAN DENEYLER 

 

Akış ölçme deneyi kapsamında aşağıda belirtilen dört (4) adet hedef gerçekleştirilecektir. 

- Türbin tipi akış ölçer ile akış ölçümü 

- Rotametre ile akış ölçümü 

- Venturimetrede akış katsayısının hesaplanması 

- Delikli levhanın (orifis plate) debi katsayısının belirlenmesi 

 

 
Deneylerin Yapılışı: Öncelikle cihazın su tankında su olup olmadığını kontrol ediniz. Cihaz 

ana elektrik kablosunu prize takınız ve acil durum ve sigortaları kontrol ediniz. Cihaz üzerinden 

ana şalteri açık konuma getiriniz. Pompanın 1. ,2. ve 3. Kademelerini sırasıyla aktif hale 

getirerek tabloyu doldurunuz. 
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Yapılacak olan tüm deneyler Şekil 5’te gösterilen Akışkan Debi Ölçüm Deney Düzeneği’nde 

gerçekleştirilecektir. Şekil 6’da ise düzeneğe ait şematik gösterim verilmiştir. 
 

Şekil 5: Akış Ölçme Deney Düzeneği 

 
 

 

 
Şekil 6: Akış Ölçme Devre Şeması 
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3.1. Ölçümler ve Deney Sonuçları 

 

Tablo 1: Deney Verileri 

 

Pompa 

Kademesi 

Rotametre 

debisi 

Türbinmetre 

debisi 

Venturimetre 

basınç farkı 

Orifismetre 

basınç farkı 

1     

2     

3     

 

 

3.2. Deney Sonucunda İstenenler 
 

• Ölçüm değerlerine göre venturimetre ve orifismetre ile hacimsel debileri hesaplayınız. 

Venturimetre ve orifismetre için Şekil 7 ve Şekil 8’de verilen ölçüleri dikkate alınız. 

Venturimetre için debi katsayısı 𝐶𝑑=0,98’dir. Orifismetre için ise debi katsayısı 

𝐶𝑑=0,61’dir. Hesaplanan debileri ve rotametre debilerini bir tabloda gösteriniz. Ayrıca 

bir grafik üzerinde venturimetre, orifismetre ve rotametre debilerini rotametre ile ölçülen 

hacimsel debilere bağlı olarak karşılaştırmalı olarak gösteriniz. 
 

 
 

Şekil 7: Venturimetre geometrik ölçüleri 

 

 

 

Şekil 8: Orifismetre geometrik ölçüleri 
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• Rotametre ile yapılan hacimsel debi ölçümünü doğru kabul ederek venturimetre ve 

orifismetre için yeni debi katsayıları ve türbinmetre için bir düzeltme katsayısı 

belirleyiniz. Bu amaçla her deney için bu katsayıları yeniden belirleyiniz ve bir tabloda 

ve grafik üzerinde debilere bağlı olarak karşılaştırmalı olarak gösteriniz. Ayrıca 

aritmetik ortalamalarını hesaplayarak yeni debi katsayısı ve düzeltme katsayısı olarak 

alınız. 

• Basınç farklarını hacimsel debiye bağlı olarak gösteren bir diyagram çiziniz. 
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