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1.  INTRODUCERE  

Morişca hidrometrică este un instrument bine cunoscut de măsurare a vitezei 
apei, devenit clasic. Folosirea ei s-a impus în special la măsurători hidrologice pe 
cursuri de apă, la măsurători marine dar şi la măsuratorile debitmetrice efectuate la 
centralele hidroelctrice. 

Calităţile ei cunoscute, în special precizia relativă foarte bună a relaţiei ei de 
etalonare în canalul hidraulic, au făcut ca moriştile hidrometrice să fie folosite şi la 
măsurători de înaltă precizie cum sunt cele pentru recepţia turbinelor hidraulice, iar 
micro-moriştile se folosesc şi în cadrul laboratoarelor hidraulice pentru efectuarea 
unor măsurători experimentale de mare acurateţe.  

Aceste utilizări, au impulsionat o vastă activitate de cercetare urmărind creşterea 
preciziei de măsurare. În principiu, creşterea preciziei absolute a unor măsurători 
înseamnă identificarea calitativă şi determinarea cantitativă a unor erori sistematice, 
precum şi a cauzelor acestora, respectiv a câte unui parametru cunoscut şi măsurabil 
a cărui valoare numerică poate fi corelată biunivoc cu eroarea sistematică cercetată.  

Experimentările întreprinse de cercetători au pus în evidenţă o comportare 
diferită a moriştilor hidrometrice cu rotoare de aluminiu, faţă de rotoare de bronz. 
Alţi cercetători au considerat că abaterile semnalate n-ar fi concludente, ele intând 
în banda de incertitudine a  măsurătorilor.  

Se poate afirma cu certitudine că eroarea de etalonare a moriştilor hidrometrice 
este una din erorile ce afectează în mod  semnificativ rezultatele măsurări 
debitmetrice ce se efectuează la hidroagregatele/turbinele hidraulice din centralele 
hidroelectice prin metoda explorării câmpului de viteze cu  morişti hidrometrice.  

Pentru a minimiza această eroare în prezenta lucrare se propune o nouă 
metodologie de reduce a erorii de etalonare a moriştilor hidrometrice. Această 
metodologie pleacă de la faptul că etalonarea unei morişti hidrometrice se face în 
canal hidrostatic în curgere laminară, iar în realitate morişca hidrometrică se 
utilizează în curgere turbulentă.  

Metoda constă în etalonarea moriştilor hidrometrice atât în cugere laminară într-un 
canal hidrostatic, cât şi în curgere turbulentă într-un canal hidrodinamic (o singură dată) 
şi în introducerea unui coeficient de corecţie  notat cu  care reprezintă raportul între 
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viteza  obţinută în curgere turbulentă şi viteza obţinută în curgere laminară. La 
următoarea etalonare se realizează numai etalonarea în curgere laminară, iar viteza în 
curgere turbulentă se obţine cu ajutorul unui coeficient de corecţie notat cu .          

2. METODOLOGIE DE REDUCERE A ERORII DE ETALONARE  
A MORIŞTILOR HIDROMETRICE  

2.1. Descrierea metodologiei  

Creşterea preciziei unei măsurări înseamnă identificarea şi determinarea unor 
erori sistematice şi a cauzelor acestora, respectiv a câte unui parametru cunosut şi 
măsurabil ale căror valori numerice sunt corelate biunivoc cu eroarea sistematică 
cercetată.  

În practică în marea majoritate a cazurilor moriştile hidrometrice se utilizează 
în curgerea turbulentă (T) adică la viteze notate cu vT. Cu toatea acestea curgerea 
relativă a apei faţă de morişcă, într-un canal hidrostatic, are un caracter diferit de 
curgerea turbulentă. Curgerea laminară uniformă (L) este considerată prin definiţie 
curgerea în care toate moleculele apei au aceeaşi viteză şi au taiectorii paralele. 
Curgerea laminară strictă se considera în continuare o curgere laminară uniformă şi se 
notează cu (Lo).  

Interacţiunea dintre curgerea relativă a apei şi suprafaţa rotorului moriştii 
modifică regimul de curgere a apei. Se calculează numărul Reynolds ce corespunde 
unui tub de apă delimitat de diametrul d al rotorului unei morişti 

 

 dvRe . (1) 

 

Pentru o dimensiune d = 0,11 m a rotorului moriştii şi pentru v  0,021 m/s  
Re  2300 adică, începând chiar de la viteze relativ mici, curgerea relativă a apei 
faţă de rotorul moriştii işi pierde caracterul laminar şi devine curgere turbulentă 
incipientă.  

Caracterizarea curgerii turbulente cu ajutorul condiţiei Re  2300 este o 
caracterizare sintetică, experimentală, stabilită în alte condiţii decât cele întâlnite în 
acest caz.  

Regimul acestei curgeri este diferit de cel turbulent întâlnit în locurile de 
utilizare  curentă ale moriştilor hidrometrice. Aici, în anumite locuri, curgerea poate 
fi considerată laminară. În continuare, acestă curgere se numeşte cvasi laminară şi 
se notează cu (L). Relaţia de etalonare stabilită în curgerea cvasi laminară în 
canalul hidrostatic,  

 

 vL= aL n + b , (2) 
 

nu este riguros valabilă în curgerea turbulentă.  
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Teoretic nu există nici un impediment ca etalonarea moriştilor hidrometrice să 
se facă în curgere turbulentă, adică într-un canal sau tunel hidrodinamic. În acest 
caz  este valabilă relaţia  

 

 vT  = aT n + b. (3) 
 

Având în vedere cele menţionate anterior şi anume că o morişcă hidrodinamică 
dată se etalonează, atât în canal hidrostatic obţinându-se relaţia (2) cât şi în canal 
(tunel) hidrodinamic obţinându-se relaţia de etalonare (3), se poate introduce un 
coeficient de corecţie , relaţia de calcul a acestui coeficient fiind  

 

 
L

T

v
v . (4) 

 

La toate celelalte etalonări necesare în practică, se efectuează numai etalonarea 
laminară (L) în canal hidrostatic, obţinându-se relaţia (2), viteza corespunzătoare 
etalonării hidrodinamice, în regim turbulent (T), putându-se obţine cu relaţia 

 

 vT =  vL . (5) 
 

Coeficientul de corecţie   poate fi definit prin relaţia  
 

 
L

T

L

T

a
a

bv
bv ; (6) 

 

cunoscând coeficientul aL din relaţia de etalonare în canalul hidrostatic, se poate 
afla coeficientul aT  corespunzător relaţiei (3) cu relaţia   

 

 aT =  aL , (7) 
iar viteza  vT  cu relaţia   

 

 vT =  aL n+b = aT n + b . (8) 
 

Rotoare egale, construite din materiale cu masă specifică diferită bronz (B) şi 
aluminiu (A) au coeficienţi   de valoare numerică diferită  

 

 B  A . (9) 
 

Pentru precizarea calitativă şi cantitativă a inegalităţii (9) se definesc, în 
continuare coeficienţii  

 

 
B

A
AB   B

B    A
A   , (10) 

 

în care   este coeficientul   al unui rotor ipotetic foarte greu (de masă specifică 
infinită).     

Deoarece însă   = 1, coeficienţii B  = B , iar  A = A   
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2.2.  Justificarea teoretică a metodologiei 

Pentru a simplifica demonstaţia, se consideră că regimul cvasi-laminar (L) este 
un regim intermediar între regimul turbulent (T) şi cel laminar (L0).  

Coeficientul   este un coeficient supraunitar, 
 

             1
L

T

v
v

, (11) 

 

adică, la aceeaşi viteză de rotaţie a moriştii hidrometrice,  
 

 nT  =  nL       vT   vL . (12) 
 

Caracterul intermediar al regimului (L) între regimurile (T) şi (L0) se exprimă 
prin completarea relaţiei (12) sub forma  

 

 nT  =  nL  =  nL0              vT    vL    vL0  . (13) 

 

Împărţind cu vT relaţia (13) şi inversând ordinea de scriere, rezultă   
 

 nT = nL = nL0 ,  10
0

T

T

T

L

T

L

v
v

v
v

v
v

 adică 0    1 .       (14) 

 

În continuare se prezintă deosebirea între comportarea moriştii hidrometrice în 
regim turbulent (T) faţă de cea în regim laminar (L0) respectiv cvasi-laminar (L).  

Turbulenţa apei poate fi caracterizată prin gradul de neregularitate a vitezei v ,   
 

 
med

v v
vv minmax  . (15) 

 

Între gradul de neregularitate al vitezei de rotaţie al unei maşini n şi cauza sa 
v exită o relaţie biunivocă care poate fi scrisă sub forma  

 n  = v  cs . (16) 
 

Plecând de relaţia momentului volant al unei maşini rotitoare şi relaţia (3.61) 
se poate obţine o relaţie de forma  

 

 x  n  =  Cx , (17) 
 

unde Cx este o constantă pentru o morişcă dată, valoarea numerică Cx fiind 
independentă de materialul (masa specifică x) rotorului respectiv.   

Neregularitatea n a vitezei de rotaţie a rotorului unei microturbine se manifestă 
prin accelerări şi decelerări succesive ale vitezei acesteia, ceea ce consumă o parte 
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din energia primară (hidraulică) ce acţionează asupra ei, reducând randamentul 
microturbinei în mod corespunzător, ceea ce se poate poate exprima sub forma   

 

 nT     nLo                     T    Lo  , (18) 
 

adică randamentul unei turbine funcţionând în curent real, turbulent (T), este mai 
mic decât randamentul aceleaşi turbine funcţionând într-un curent ipotetic laminar. 

La o morişcă dată, conform relaţiei (15) şi relaţiei  P =  Q H , regimul ei de   
funcţionare este definit de viteza v a apei ce trece prin ea, deci (18) poate fi 
transcrisă sub forma  

 

 vT = vLo                   T    Lo  , (19) 
 

deoarece relaţia (18) este scrisă în condiţii de egalitate a tuturor parametrilor 
curgerii şi a microturbinei, cu excepţia regimului (T sau L0) şi a randamentului 
respectiv ( T  sau  Lo).  

La o putere hidraulică dată  P, inegalitatea (19) se manifestă prin reducerea 
puterii de la axul micro turbinei, respectiv prin reducerea vitezei de rotaţie a 
acesteia, ceea ce se poate scrie sub forma  

 

 vT = vLo                       nT    nLo     , (20) 
 

adică aceeaşi morişcă hidrometrică  la aceeaşi viteză a curentului de apă  are o 
viteză de rotaţie mai mică în regimul turbulent (T) decât în regimul laminar (L0).  

Corelaţia (20) fiind evident biunivocă, ea poate fi transcrisă sub forma   
 

 nT  =  nLo                        vT    vLo (21) 
 

adică la aceeaşi viteză de rotaţie, o morişcă hidrometrică măsoară o viteză mai mare 
a curentului de apă în regimul turbulent (T) decât în regimul laminar (L0).  

În condiţiile de mai sus, se defineşte coeficientul   ce compară comportarea 
moritii în regim real turbulent (T) cu comportarea ei în regim ipotetic laminar (L0), 
prin relaţia 

 

 1
0

0
L

T

v
v

   . (22) 

 

Conform interpolării 0    1, din relaţiile (21) şi (22) se deduc relaţiile 
următoare  (cu valabilitate pentru compararea dintre regimul turbulent (T) şi cel 
cvasi-laminar (L))  

 

 vT = vL                nT    nL  , (23) 
 

 nT =  nL               vT    vL  , (24)    
 

 1
L

T

v
v . (25) 
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În continuare se face comparatie între comportarea în regim turbulent (T) a 
două rotore  egale (de acelaşi tip şi mărime) ai unei morişti hidrometrice, unul fiind 
copia fidelă a celuilalt, fiind confecţionaţi din materiale de greutăţi diferite, de 
exemplu bronz (B) şi aluminiu (A). Două rotore egale, de acelaşi tip (x) se 
caracterizează prin aceeaşi valoare a coeficientului Cx, adică 

 

 CxB = CxA = Cx . (26) 
 

pentru două rotore egale (x), caracterizaţi fiecare prin masa specifică a materialului 
respectiv, adică A şi B, relaţia (17) se poate scrie sub forma  

 

 
B

Al

nAl

nB   . (27) 

Cunoscând că 
 

 B    8,8             Al    2,7  , (28) 
 

din relaţia  (27) rezultă  
 

 B     A                 nB    nA                 B           A   , (29) 
 

respectiv     
 vTB = vTA                    nTB           nTA  , (30) 
 

sau reciproc valabil  
 

 nTB = nTA                   vTB            vTA   . (31) 
 

adică  
– în regim turbulent, la aceeaşi viteză a apei, rotorul din bronz are o viteză de 

rotaţie nTB  mai mare decât viteză de rotaţie nTA a copiei din aluminiu a aceluiaşi 
rotor;  

– în regim turbulent, la aceeaşi viteză de rotaţie, rotorul din bronz măsoară o 
viteză vTB  mai mică decât viteza vTA a copiei din aluminiu a aceluiaşi rotor. 

2.2.1. Proprietăţile matematice ale coeficientului  

Inegalitatea din relaţia 1
L

T

v
v de definiţie a coeficientului   a fost dedusă 

pornind de la relaţia caracteristică a microturbinei  x n = Cx . 
În relaţia caracteristică a microturbinei  de mai sus există doi factori ce 

caracterizează un rotor dat şi anume:     
– Cx  caracterizează tipul (forma şi dimensiunile) rotorului (x);      
– x  caracterizează materialul din care este confecţionat rotorul respectiv.     
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Se notează prin indicele xi (i = 1, 2, ..., N) o serie de rotore de tipuri diferite  x1, 
x2, x,...., xN. Se notează prin  j ( j = A, B, ...., M ) o serie de rotore din materiale 
diferite, bronz (B), aluminiu (A) etc.  

2.2.2. Dependenţa coeficientului   de tipul (x) rotorului 

Pentru acelaşi material   
 

 j =   = const. (32) 
 

relaţia (17)  devine    
 

 ni = Cxi  , (33)  
 

unde 

 Cxi =  
xi

xC
 . (34) 

 

Prin definiţie, Cxi  are valori numerice diferite depinzând de tipul rotorului, 
adică  

 

 Cx1   Cx2   ...   Cxn  . (35) 
 

Pentru compararea lor se consideră două rotore de tip diferit pentru care  
 

 Cx1     Cx2  . (36) 
 

Din  ni = Cxi  şi relaţia (36) rezultă  
 

 n1       n2   . (37)  
 

Prin urmare pentru  j = const.  se obţine       
 
 

 x1       x2  . (38) 
 

Valoarea numerică a coeficientului   depinde de tipul rotorului respectiv, 
fiecare tip de rotor (xj) fiind caracterizat printr-o anumită valoare numerică xj  a 
coefientului . 

2.2.3. Dependenţa coeficientului  de materialul (masa specifică j)  
din care este confecţionat rotorul  

Pentru acelaşi tip de rotor  
 

 Cxi = const. = Cx (39) 
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şi relaţia (17) devine  
 

 
xj

x
nj

c
   . (40) 

 

Conform relaţiei (40) pentru două rotore de acelaşi tip, din materiale diferite, 
de exemplu bronz (B) şi aluminiu (A), se scrie  

 

 B          A                  nB      nA    . (41) 
 

În regim turbulent, la aceeaşi viteză de rotaţie a celor două rotore, viteza 
măsurată depinde de , adică  

 

 nTB  =  nTA   şi   B     A             vTB    vTA , (42)    
 

iar în regim laminar, la aceeaşi viteză de rotaţie a celor două rotore, viteza 
măsurată nu depinde de , adică  

 

 nLB  =  nLA   şi   B     A             vLB  =  vLA  . (43)    
 

Din  (37)  şi  (43) rezultă  
 B      A   . (44)   
 

Valoarea numerică a coeficientului  a rotorelor de acelaşi tip depinde de masa 
specifică a materialului din care este confecţionat şi anume coeficientul   este cu 
atât mai mic cu cât   mai mare.   

La limită, pentru un material foarte greu (  = ) avem  
 

  =              = 1 . (45)   
 

Sintetizând cele de mai sus ,  
 

 Cxi = const. = Cx           A         B       = 1 . (46) 

2.2.4. Dependenţa coeficientului   de viteza apei 

Coeficientul  a fost definit pornind de la relaţia fundamentală (22) care este 
independent de viteza apei v. 

Admiţând aproximaţii justificate cantitativ, se poate arăta că nici relaţiile 
intermediare folosite la deducerea relaţiei de definire a coeficientului  nu depind 
de v. În consecinţă  

 

  =  (n) = const. (47) 
 

Adică valoarea numerică a coeficientului   a unui rotor dat nu depinde în mod 
sensibil de viteza apei v.  
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Teoretic, există posibilitatea ca valoarea numerică a coeficientului    să fie 
influenţată de numărul Reynolds, dar este puţin probabil ca aceasta influenţă să fie 
remarcabilă. Se admite prin ipoteză că   nu depinde de Re.  

 

  =  (Re) = const. (48) 
 

Deoarece pentru un rotor dat, numărul Reynolds este o funcţie de viteză, 
rezultă că ipoteza (47) implică şi condiţia (48).  

 

  =  (v) = const. (49) 

2.2.5. Alura relaţiei de etalonare în curgere turbulentă  
(în canal hidrodinamic) 

Relaţia de etalonare în circuit hidrodinamic (3) se obţine din relaţia de 
etalonare în canal hidrostatic (2) şi din relaţia de definiţie a coeficientului   (11).   

Utilizând această cale, temenul liber al celor două relaţii are valori numerice 
diferite. (figura 1).  

 

Fig. 1  Curbele v(n) pentru cazul  bT  bL 

La limită pentru viteză de rotaţie nulă,  n = 0,   
 

 TT
n

bvlim
0

   , (50)   

 LL
n

bvlim
0

    , (51) 
 

conform relaţiei (49) , 
 

 0limlim
00 nv

  . (52) 

 

Pe de altă parte, din (2) şi (3) se poate scrie  
 

 
L

T

n b
b

lim
0

 . (53) 
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Din relaţiile (52) şi (53) rezultă  
 

 bT      bL (54) 
 

şi anume conform relaţiilor (11), (52)  şi  (53)  
 

 bT      bL (55) 
 

ceea ce nu corespunde realităţii fizice.  
Într-adevăr, când viteza scade, curgerea apei tinde spre un regim laminar.  
Există o viteză limită - care se notează cu vR – sub care nu există curgere 

turbulentă. Curba de etalonare în canal hidrodinamic ar trebui să aibe alura din 
figura 2. 

 

Fig. 2  Curbele v(n) pentru cazul unei viteze critice  
sub care cu există curgere turbulentă. 

Alura din figura 2 a curbei de etalonare corespunde condiţiilor la limită pentru 
viteze mici (v  0), dar se îndepărtează de condiţia (52) ce exprimă o proprietate 
fundamentală a coeficientului .  

Propietatea (47) a fost dedusă ca urmare a unor ipoteze simplificatoare, ceea ce 
exclude o alură de forma din figura 2 a curbei de etalonare în regim turbulent (T).  

Pentru a ieşi din acest impas se propune o nouă definiţie a coeficientului   sub 
forma   

 

 
L

T

L

T

a
a

bv
bv  , (56) 

 

în care s-a admis alura din figura 3, a curbei de etalonare în regim turbulent (T), 
adică  

 

 bT   =   bL   =  b  . (57) 
 

Se înlatură astfel inconvenientul provenit din relaţiile  (54) şi (55).  
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Fig. 3  Curbele v(n) pentru cazul  bT = bL = b 

Aproximaţiile admise în definiţia (56) a coeficientului  se încadrează în 
limitele celor admise în definiţia (11) având faţă de aceasta din urmă avantajele:   

– respectă condiţia fizică (57),   
– corespunde proprietăţii (49), 
– este mai uşor de folosit în practică.  
Odată calculat coeficientul aT conform formulei (7), folosirea relaţiei de 

etalonare (3) nu se deosebeşte de folosirea relaţiei de etalonare (2). 

2.2.6. Coeficienţi caractetistici, corelaţi cu coeficientul   

În afara coeficienţilor   ,   definiţi anterior, relaţiile stabilite permit definirea 
altor coeficienţi ce pot fi utili pentru analiza şi verificarea  măsurătorilor efectuate 
în scopul determinării valorii numerice a coeficientului .  

2.2.7. Coeficientul k1     

Prin definiţie, coeficientul k1 este raportul dintre coeficienţii aA şi aB ai 
ecuaţiilor de etalonare (2) şi (3) ale perechilor de rotore identice din materiale 
diferite aluminiu (A) şi bronz (B) adică,  

 
B

A

a
ak1

  , (58) 

 

În funcţie de regimul de curgere a apei se definesc deci trei coeficienţi k1 distincţi:   
– în regim turbulent                11

TB

TA
T a

ak    ; (59)  

– în regim cvasi-laminar         11
LB

LA
L a

ak   ; (60)                

– în regim laminar 1
0

0

01
BL

AL
L a

a
k    . 61)  
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Coeficienţii  k1  sunt în relaţia de ordine:    
 

 k1T       k1L     k1L0  = 1 . (62) 

2.2.8. Coeficientul k2   

Prin definiţie, coeficientul k2 este raportul vitezelor de rotaţie nB  şi nA ale perechilor 
de rotore identice din aluminiu (A) şi bronz (B), la aceeaşi viteză a apei, adică  

 

  vA  =  vB       12
A

B

n
nk  (63)      

 

Se definesc de asemenea trei coeficienţi k2 distincţi: 
– în regim turbulent 12

TA

TB
T n

nk      ; (64) 

– în regim cvasi-laminar          12
LA

LB
L n

nk    ; (65)                

– în regim laminar 1
0

0

02
AL

BL
L n

n
k     . (66)       

şi k2T       k2L     k2L0  = 1 . (67) 
 

Analog coeficientului  ,  şi coeficienţii k1 şi k2 sunt independenţi de viteza 
apei adică:  

 

 k1  =  k1 (n)  = const. (68)   
 

 k2  =  k2 (n)  = const. (69) 

3.  VERIFICĂRI ŞI DETERMINĂRI EXPERIMENTALE  
ALE METODEI PROPUSE  

3.1.  Scopul cercetărilor experimentale 

Scopul cercetării experimentale efectuate a fost acela al verificării relaţiilor de 
bază ale metodei propuse în paragraful 2.1 şi al determinării valorii numerice a 
coeficientului   al unui tip de rotor dat precum şi al coeficenţilor    şi    ai unei 
serii de rotori egali din materiale diferite.  

Acest scop poate fi redus la determinarea abaterii sistematice  vT   
 

 vT   = vT    vL , (70) 
 

abatere ce se produce dacă, într-o curgere turbulentă se măsoară viteza cu o morişcă 
etalonată în canalul hidrostatic, adică în regim laminar. Conform relaţiei de 
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definiţie (56) şi a relaţiilor de etalonare (2) şi (3) abaterea vT  se poate scrie sub 
forma  

 

 vT   = aL  n (    1) , (71)    
iar abaterea relativă   

 

 1
L

T
v v

v
T

. (72) 

 

În formula erorii relative s-a neglijat influenţa termenului liber b al relaţiei de 
etalonare.   

Pentru a putea realiza o analiză pertinentă a cercetărilor prezentate anterior, se 
reamintesc în continuare câteva elemente din teoria măsurătorilor relative.  

a) Între valoarea adevărată x  (necunoscută) sau valoarea cvasi-adevărată x~  şi 
valoarea măsurată x  a unui parametru x se stabilesc relaţiile  

 

    as eexx̂   , (73) 

 aexx̂    , (74) 
unde  

- es  este eroarea sistematică necunoscută,  
- ea  este eroarea medie patratică a valorii măsurate, adică 
 

 
1

1

2

nn

x
e

n

i
i

a
  , (75) 

 

 xxx ii   , (76) 

 

 
n

x
x

n

i
i

1   ; (77) 

 

b) În situaţia în care se poate asigura constanţa erorii sistematice necunoscute     
 

 es1 = es2 , (78) 
rezultă  

 
2

1

2

1

2

1
~
~

ˆ
ˆ

x
x

x
x

x
x   . (79) 

 

Prin urmare, cu o apoximaţie de ordinul de mărime al erorii gaussiene (75), 
raportul  valorilor adevărate 1x̂  şi 2x̂  sau al valoarilor cvasi-adevărate 1

~x  şi 2
~x  este 

egal cu raportul valorilor măsurate 1x  şi 2x  unde x1 şi x2  pot fi:   
– valorile respective ale unui parametru a două instalaţii ce se măsoară în 

paralel (cu condiţia (76); 
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– valorile respective ale aceleiaşi instalaţii măsurată succesiv, în două situaţii 
diferite care respectă condiţia (76). 

Dificultatea calculului erorii constă în asigurarea respectării condiţiei (76), 
sarcină relativ dificilă, însă nu imposibilă.  

Experienţa pe plan mondial în domeniul măsurărilor arată că eroarea 
sistematică necunoscută es este inevitabilă şi rămâne necunoscută. Astfel oricâte 
precauţiuni s-ar lua şi oricare ar fi rigurozitatea efectuării lor, măsurarea aceluiaşi 
parametru cu două metode diferite folosind amenajări şi aparatură de măsurare 
diferită dau întotdeauna rezultate diferite. Excepţiile de la această regulă sunt 
întâmplătoare şi nesemnificative.      

Cea mai acecesibilă cale pentru asigurarea constanţei erorii sistematice 
necunoscute (76) şi teoretic singura cale riguroasă este aceea de a folosi aceeaşi 
amenajare de măsurare şi în orice caz, aceeaşi tehnică de măsurare.  

Însă determinarea valorii numerice a coeficientului  implică folosirea a două 
amenajări de măsurare distincte şi anume:   

 un canal hidrostatic cu morişcă mobilă;  
 un canal (sau tunel hidrodinamic) cu morişcă imobilă.  

Cele două amenajări sunt principial şi tehnic diferite. 
Ipoteza de lucru a introducerii măsurărilor auxiliare, laminar dinamice (LD) 

constă în egalitatea erorii sistematice a măsurărilor în regim laminar static (eMLS) cu 
ce a erorii sistematice a măsurărilor în regim laminar dinamic (eMLD) 

 

 eMLS  = eMLD  . (80) 
 

Egalitatea (80) asigură îndeplinirea condiţiei (78) a măsurărilor relative. În 
consecinţă conform relaţiei fundamentale a măsurărilor relative (79) valoarea 
adevărată a coeficientului   poate să fie cunoscută riguros şi cu o bună precizie. 

Teoretic eroarea cunoaşterii valorii numerice a coeficientului  este egală cu 
eroarea medie pătratică respectivă (75) care poare fi făcută oricât de mică prin 
sporirea numărului n al măsurătorilor individuale repetate.  

Metoda de etalonare propusă se justifică numai dacă valoarea numerică a 
coeficientului x al unui rotor (x) este valabilă pentru întreaga serie de fabricaţie a 
tipului respectiv de rotoare.  

În acest scop măsurătorile se fac pentru cel puţin r = 10 rotoare egale. Pentru a 
putea calcula şi coeficienţii ,  sunt necesari încă r = 10 rotoare din alt material 
decât rotorul original.  

Coeficientul  x  determinat ca o medie aritmetică a celor  r = 10 rotori 
individuali este valabil pentru întreaga serie de rotoare de acelaşi tip şi de aceeaşi 
fabricaţie cu îndeplinirea condiţiilor de mai jos. 

Conform relaţiior anterioare (74) şi (75) valoarea cvasi-adevărată a coeficientului 
x  este  

 

 xx
~  , (81) 
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1

1

2

rr

n

i
x i    . (82) 

 

Condiţia 1
L

T

v
v  trebuie să fie respectată atât de valoarea x

~  obţinută 

statistic cât şi de fiecare din cele r valoari măsurate individual, pe de o parte     
 

 1x , (83) 
 

de unde rezultă  1x , (84) 

 

iar pe de altă parte 1~
xi           (i = 1, 2, . . . , r) . (85) 

 

Condiţii asemănătoare trebuie să îndeplinească şi ceilalţi coeficienţi ( , , k1 şi 
k2).   

3.2. Instalaţia experimentală utilizată  
pentru efectuarea etalonării  

Pentru efectuarea unor cercetării experimentate privind etalonarea în regim 
laminar şi regim turbulent sunt necesare următoarele:  

– un canal hidrostatic de etalonare a moriştilor hidrometrice, necesar realizării 
regimului de curgere laminar static (LS);  

– un canal hidrodinamic necesar realizării regimurilor de curgere laminar 
dinamic (LD) şi turbulent dinamic (TD);   

– morişti hidrometrice de acelaşi tip grupate în două serii, r = 10 rotoare din 
bronz (B) şi  r = 10 rotoare din aluminiu (A); 

– un tub Pitot-Prandtl necesar etalonării secţiunii de măsură.  
Amenajările din canalul hidrodinamic, necesare creării regimurilor (LD) şi 

(TD) au fost concepute având în vedere teoria formării regimului turbulent într-o 
curgere care în amonte este cvasi-laminară.  

Alimentarea instalaţiei de măsurare dintr-un bazin cu nivel liber, cu o curgere 
liniştită este modul cel mai potrivit de asigurare a regimului cvasi-laminar amonte.      

La ieşirea apei prin peretele lateral al acestuia printr-un orificiu înecat sau 
printr-un tub orizontal circular înecat regimul cvasi-laminar se transformă în regim 
turbulent care se desfăsoară în spaţiu pe o anumită lungime l.  

În orice secţiune transversală a vânei de curent astfel creată, în interiorul 
intervalului de tranziţie de lungime l, se întâlnesc ambele regimuri de curgere 
cvasi-laminar şi turbulent. Se remarcă o zonă interioară de diametru din ce în ce 
mai mic, în care curgerea este cvasi- laminară şi o zonă inelară periferică în care 
curgerea este turbulentă, zonă ce are un diametru din ce în ce mai mare. 
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În acest fel la o distanţă relativ mică în aval de orificiul înecat se obţine o 
secţiune, de dimensiuni convenabile, în care curgerea este cvasi-laminară.    

Secţiunea de măsurare în regim turbulent necesară măsurătorilor (TD) se 
amplasează imediat în aval de ieşirea înecată dintr-un tub alimentat dintr-un bazin 
în care există curgere cvasi-laminară, având o lungime lT  l, în aşa fel încât să se 
asigure turbulenţa întregii secţiuni de măsurare.  

Lungimea l de formare a regimului turbulent de curgere depinde de o serie de 
factori fizici (rugozitate, proprietăţile apei) şi este proporţională cu diametrul D al 

conductei, deci ea se poate exprima în valori relative 
D
ll~  , adică în diametre ale 

conductei.     
Etalonarea în canal hidrostatic a celor 2 × 10 rotoare de morişti hidrometrice 

OTT de tip R, 10 din bronz şi 10 din aluminiu (figura 4), a fost efectuată de către 
firma OTT în canalul hidrostatic propriu.  

Etalonarea în canal hidrodinamic a fost efectuată de către INCDE 
ICEMENERG, ea a fost efectuată pentru 14 valori ale vitezei de lucru în regim 
(LD) şi pentru 14 valori de lucru în regim (TD) pentru fiecare morişcă în parte.  

Parametrii măsuraţi au fost: sarcina  H şi 
diferenţa de sarcină h a tubului Pitot, viteză de 
rotaţie n a moriştilor. Poziţia moriştilor a fost în 
centrul secţiunii de măsurare, iar tubul Pitot a 
avut diferite poziţii succesive faţă de centrul 
secţiunii de măsurare.            

Măsurarea concomitentă a vitezei de lucru 
în secţiunea de măsurare şi a vitezei de rotaţie 
la o serie de valori ale vitezei de lucru în limitele  
v = 0,5  2,6 m/s, atât în regim laminar cât şi în 
regim turbulent, a reprezentat operaţia de 
etalonare a rotorului în regim laminar dinamic 
(LD) şi în regim trubulent dinamic (TD).  

Valorile coeficienţilor a obţinuţi în urma etalonării în regim (LD) şi (TD) în 
canalul hidrodinamic pentru cele două serii de rotori din bronz şi aluminiu sunt:  

 

 aBT = 0,25409 ± 0,00059 (± 0,23 %) (86) 
 aBLD = 0,25297 ± 0,00060 (± 0,24 %) (87) 
 aAT = 0,25523 ± 0,00046 (± 0,18 %) (88) 
 aALD = 0,25341 ± 0,00075 (± 0,29 %) (89) 
 

Valorile coeficienţilor a şi b obţinuţi în urma etalonării în regim (L) în canalul 
hidrostatic pentru cele două serii de rotori din bronz şi aluminiu sunt:  

 

 aBLS = 0,2524    (± 0,07 %) (90) 
 bB = 0,0074 (91) 

 

 
 

Fig. 4.  Morişcă hidrometrică OTT 
cu pală de aluminiu. 
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 aALS = 0,2529    (± 0,07 %) (92) 
 bA = 0,0064 (93) 
 

În tabelul 1, se dau valorile prezentate mai sus şi rezultatele calculării 
coeficienţilor , k1, k2 . Totodată s-a mai calculat şi raportul      

 

 
LS

LD

a
ac     . (94) 

 
Tabelul 1 

Calculul coeficienţilor a, , k1, k2, c  pentru moriştile din bronz şi din aluminiu 

 D S c 

LD

T
D a

a  
LS

T
S a

a  T L L0 

LS

LD

a
a

 
med. 

a 

B 0,2541 0,2530 0,2524   
1,0022  1,0021 

±0,0001 

1,0044 1,0067 

A 0,2552 0,2534 0,2529   
1,0020 

1,0072 1,0092 

B

A

a
ak1

 1,0045 1,0017 1,0019  

A

B

n
nk2

 1,0036 1,0008 

 
Valorile coeficienţilor a din tabelul 1 pentru cele cele două tipuri de morişti din 

bronz şi din aluminiu sunt reprezentate grafic în figura 6.        

 

Fig. 5. Reprezentarea grafică a valorilor coeficientului a  
în funcţie de regimul canalului şi de tipul moriştii hidrometrice. 
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3.3.  Analiza rezultatelor obţinute  

Analizând rezultatele măsurătorilor şi confruntându-le cu criteriile prezentate 
anterior se constată că acestea sunt respectate integral şi anume:  

 

a) Condiţia   
      1 (11)  
 

se respectă atât în definiţia 1
L

T

v
v  cât şi în definiţia 

L

T

L

T

a
a

bv
bv  a 

coeficientului , ceea ce verifică implicit şi toate condiţiile ce derivă din aceste 
definiţii, mai importante fiind  

 

 vT = vL  nT    nL  şi nT  =  nL    vT    nL .  
 

b) Verificarea condiţiilor        
 

 k1T   1, (59)         
 

 k2T   1, (64)        
 

verifică implicit toate condiţiile din paragraful referitor la deosebirea dintre 
comportarea în regim turbulent a două rotore egale, dar din materiale diferite, dintre 
care mai importante sunt (vTB = vTA    nTB   nTA) şi (nTB = nTA    vTB   vTA) . 

 

c) Condiţia   
 

  = (v) = const. (47) 
 

nu poate fi verificată direct deoarece măsurarea vitezelor vT şi vL se face în două 
instalaţii distincte ceea ce nu permite obţinerea unor perechi de măsurători în care 
să fie asigurată riguros condiţia  vT  =  vL  pentru perechea respectivă, deci nu se 
dispune de o valoare   măsurată la o anumită viteză ci numai valori medii ale 
coeficientului .  

Condiţia (3.92) poate fi însă verificată indirect deoarece ea implică şi constanţa 
coeficienţilor, în speţă a coeficientului k2, adică   

 

  = (v) = const.             k2 = k2(n) = const. (95) 
 

Determinarea coeficientului k2  se face măsurând vitezele de rotaţie nA şi nB ale 
unor rotore din aluminiu A şi din bronz B la aceeaşi viteză constantă  vA = vB . În 
aceste condiţii, valorile măsurate individual ki corespunzător unei anumite viteze vi 
permit verificarea condiţiiei (3.100), deoarece între v şi n există o corelaţie biunivocă.  

Datele experimentale obţinute pun în evidenţă proprietăţile regimului cvasi-
laminar în calitate de regim intermediar între regimul turbulent (T) şi cel laminar 
(L0), fiind apropiat de acesta din urmă.  
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În contextul celor arătate într-un paragraf anterior, regimul laminar se 
caracterizează prin 

 

 v = 0            n = 0 (96) 
 

şi consecinţele ce decurg din aceasta, dintre care cele mai concludente sunt 
 

 n = 0            k1Lo = 1 , (97) 
şi  

 n = 0            k2Lo = 1 . (98) 
 

O comparaţie între valorile k1  şi  k2  din tabelul 1 arată că regimul cvasi-
laminar este un regim intermediar între cel laminar (L0), caracterizat prin (97) şi 
(98) şi cel turbulent, el  este mai apropiat de cel laminar ceea ce se poate scrie sub 
forma  

 

 k1T    k1LD    k1LS    k1Lo = 1 , (99) 
şi 

 k2T     k2LD     k2Lo = 1 . (100) 
 

Apropierea regimului cvasi-laminar de cel laminar este scoasă în evidenţă cel 
mai bine de valorile coeficientului k2LD şi anume:  

– valoarea numerică a mediei  k2LD (media valorilor individuale k2LDi obţinute la 
diferite viteze) este atât de aproape de 1 încât acest fapt sugerează ideea că regimul 
respectiv ar avea efectele unui regim laminar, 

 

 k2LD   1 = k2Lo ; (101) 
 

– valoarea sa fiind totuşi mai mare decât 1, acest fapt indică prezenţa 
fenomenelor specifice turbulenţei,    

 k2LD  = 1,0008   1 ; (102) 

 
–  măsurătorile individuale ce permit calculul coeficienţilor k2 s-au făcut prin 

aceeaşi   metodă şi aceeaşi instalaţie şi aparatură în ambele regimuri, (TD) şi (LD), 
ceea ce are ca efect egalitatea aproximativă a dispersiilor standard respective,  

 

 LDT   . (103) 

 

Având în vedere relaţiile  (101), (102) şi (103), se obţine că în regimul cvasi- 
laminar valorile k2LDi sunt dispersate în jurul valorii unitare adică 

 

 k2LDi     1  (i = 1, 2, 3, . . ., n) , (104) 
 

unde i este numărul de ordine al măsurării.   
Între rezultatele măsurătorilor (LD) şi (LS) există diferenţe scoase în evidenţă 

de natura şi valoarea numerică a erorilor.  
Cauza fizică a erorilor eMSL (ale măsurărilor laminar statice LS) este evident 

diferită de cea a erorilor eMLD (ale măsurărilor laminar dinamice LD) însă rezultatele 



26  EMERG 7 – 2018 Cristian PURECE 

 

obţinute confirmă ipoteza eMLS = eMLD, asupra egalităţii valorilor lor numerice, ceea 
ce se poate exprima prin valoarea unitară a coeficintului c introdus în tabelul 1, adică    

 

 eMLS = eMLD                 10
LS

LD

a
ac   . (105) 

 

Valoarea efectiv obţinută pentru coeficientul c este  
 

 c = 1,0021 ± 0,0001 (±0,01%) (106)      
care arată că: 

 

a) Valoarea ei nu este influenţată de natura materialului rotorului, deoarece  

 cB = cA , (107) 
 

cu o apoximaţie net neglijabilă (±0,01%), deci cauza diferenţei c nu are 
tangenţă cu comportarea la turbulenţă a rotorului. Această observaţie coincide cu 
cea prilejuită de cvasi egalitatea valorilor pentru (LD) şi (LS) a coeficientului k1.  

 

b)   Abaterea    

 c =  c – c0  = 0,0021 (108)   
 

dintre valoarea efectivă c şi cea ideală c0 este de circa 0,2 % din c, ceea ce arată că 
între  măsurările (LD) şi (LS) există o eroare sistematică de acest ordin de mărime,  

 

 eC = 0,2 % , (109) 
 

care afectează în mod egal comparaţia dintre valorile obţinute în regimul (LD) şi 
(LS) ale tuturor parametrilor din talelul 1, independent de natura materialului, 
conform concluziei (49), adică  

 

 aLD =  aLS  + 0,2 % , (110) 
 

  LD =  LS   0,2 % . (111)    
 

Inversarea semnului dintre (110) şi (111) provine din poziţia la numitor a             
coeficienţilor aL respectivi, în formulele coeficienţilor .  

Conform celor aratate anterior, eroarea sistematică   
 

 ec = eaL = e L  = en = 0,21 % (112) 
 

aparţine tubului Pitot (mai corect, ea reprezintă diferenţa dintre erorile sistematice 
ale moriştilor şi tubului Pitot, folosite în acelaşi regim cvasi-laminar).   

În această situaţie, condiţia 1x  trebuie extinsă şi la eroarea 
sistematică en sub forma  

 

 1ne  . (113)   
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Este evident că neîndeplinirea condiţiei (113) face ca valoarea numerică 
căutată   să fie înglobată în banda de incertitudine a erorilor sistematice necunoscute.  

În cazul de faţă toate valorile din tabelul 1  îndeplinesc condiţia (113) adică   
 

 (  1) % = 0,44 %  0,92 %  ne  = 0,2 % . (114) 

 

Existenţa valorii sistematice es rezolvă problema alegerii dintre valorile D şi 
S ale coeficientului  .  

Eroarea es apare din cauza tubului Pitot care se foloseşte numai în canalul            
hidrodinamic şi nu se foloseşte şi în canalul hidrostatic, deci eroarea en afectează 
numai     rezultatele măsurării parametrilor din canalul hidrodinamic.  

Având în vedere cele arătate mai sus, egalitatea (110) trebuie extinsă şi la 
coeficientul aTD măsurat în canalul hidrodinamic.   

În acest scop se admite, ipotetic, existenţa unui coeficient aTS  ce s-ar putea 
măsura într-un canal hidrostatic în care ar exista o curgere relativă de o turbulenţă 
(TS) analoagă celei din canalul hidrodinamic (TD). În acest fel se poate scrie  

 

 aTD =  aTS + 0,2 % (115) 
şi respectiv  

 
LS

TS
S a

a
'    , (116) 

 

unde 'S  este valoarea coeficientului  ce s-ar obţine într-un canal hidrostatic în 
care ar putea fi create atât curgerea cvasi-laminară (asa cum se întîmplă în realitate) 
cât şi curgerea curgerea turbulentă amintită mai sus.  

Fiind lipsită de erori sistematice (din cauza egalităţii erorilor sistematice ale 
celor două serii de măsurări, în aceeaşi instalaţie) valoarea 'S  este valoarea 
adevărată  a coeficientului . Introducând (110) şi (115) în formula de calcul a 

coeficientului D  rezultă 

 

 ˆ'
%2,0
%2,0

S
LD

TS

LD

TD
D a

a
a
a   . (117) 

 

Cu o aproximaţie de ordinul a 10 4  10 7, deci cu această aproximaţie 
neglijabilă, D  reprezintă valoarea adevărată  ˆ  a coeficientului  .  

Introducând (115) în formula coeficientului S  se obţine 

 

 %2,0ˆ%2,0'
%2,0

S
LS

TS

LS

TD
S a

a
a
a   . (118) 
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În consecinţă coeficientul S  corectează relaţia de etalonare (2) obţinută în 

canalul hidrostatic, adică S  este o valoare a coeficientului   obţinută direct din 
măsurători, fără eliminarea erorii sistematice.   

Deci în formula de corecţie (7) trebuie preferată forma D  a coeficientului .  
Rezultatele măsurărilor în (LD) joacă rolul de parametru de control din teoria 

măsurătorilor relative.  
Valorile adevărate ale coeficienţilor B  şi A  ai rotorului OTT de tip R (din 

bronz şi aluminiu) sunt:   
 

 B  = 1,0044 (119)    
 A  = 1,0072 (120)     
 

Iar valoarea coeficientului  AB  este 
 

 AB  = 1,0028 (121) 
 

ceea ce pune în evidenţă faptul că rotorul din bronz este cu circa 0,28 % mai fidel 
decât cel din aluminiu.  

3.4.  Analiza calităţii măsurătorilor  

Criteriul de calitate 1  (122)   

 

este respectat atât pentru B cât şi pentru A  şi anume  
 

 %33,033,023,0 2222
BLBTB

  , (123) 

deci  
 1%44,0%33,0 BB

 . (124) 

şi   

 %34,029,018,0 2222
ALATA

  , (125) 

deci  
 1%72,0%34,0 AA

 . (126) 

Criteriul de calitate  
 

 i    1    (i = 1,2,3,......,n) (127) 
 

se verifică indirect prin condiţia  
 

 k2Ti   1   (i = 1,2,3,......,n) . (128) 
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După cum se vede din (86)  (89) erorile medii pătratice ale coeficienţilor aA  
şi aB variază în limitele  0,18 %  0,29 %  iar cele ale coeficienţilor B  şi A  sunt  
0,33 % şi  0,34 % atingând valori numerice deosebit de bune.  

Sporirea numărului de măsurători individuale, la un număr mai mare de viteze, 
reprezintă o resursă de sporire a acestei precizii.  

Astfel, de exemplu, egalitatea  
 

 cA = cB   , (107)
  

 

se justificată teoretic conform teoriei erorilor, ea este verificată chiar dacă 
imprecizia ei ar fi fost de ordinul de mărime a erorilor  (0,2  0,34). Ea este însă 
verificată cu o incertitudine de măsurare de ordinul a  0,1%.  

De asemenea lanţurile inegalităţilor   
 

 k1T       k1L     k1L0  = 1 (62) 
şi  

 k2T       k2L     k2L0  = 1 (67) 
 

sunt verificate prin valorile din tabelul 1 într-un mod care sugerează ideea că 
valorile lor   numerice sunt adevărate cu o abatere de ordinul   0,1 %. În special 
este remarcabilă vecinătatea de 1 a valorilor coeficienţilor k1, k2 pentru regimul 
(LD).  

În aceste două cazuri explicaţiile fizice sunt diferite.  
În primul caz este vorba despre reproductibilitatea stabilirii erorii sistematice a 

tubului Pitot, căreia i s-a găsi aceeaşi valoare a erorii  (cu abaterea de 0,1 %) din 
cele două serii de         măsurării (L) şi (T).  

În al doilea caz este vorba despre reproductibilitatea generală a măsurărilor în 
care s-au folosit concomitent moriştile şi tubul Pitot.  

Face excepţie comparaţia dintre valorile k1LD în obţinerea  cărora s-au folosit 
ambele aparate şi valorile k1LS în obţinerea cărora nu s-a folosit tubul Pitot.    

Conform tabelului 1, această abatere are valoarea  
 

 k1DS = k1LD   k1LS = 0,00024   (  0,024 %) (129) 
în loc de  

 ’k1DS = en = 0,21 % (130) 
 

cât ar fi permis originea fizică a acestei erori.  
În cazurile analizate mai sus, erorile efective sunt respectiv 0,1 % şi 0,22 %,  

mai mici decât banda erorilor calculate, ceea ce poate fi explicat prin faptul că 
acestea din urmă sunt acoperitoare.  

Se poate aprecia că erorile reale ale coeficienţilor   nu depăşesc valoarea 
maximă a erorilor depistate, adică  

 

  %    0,2 % . (131) 
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În consecinţă valorile coeficienţilor   ale rotorului Ott de tip R, afectate de 
erori, pot fi:   

a. B = 1,0044  ±  0,002 ; (132) 
 

b. A = 1,0072  ±  0,002 . (133) 
 

Unul dintre factorii obiectivi ce au dus la obţinerea calităţii arătate mai sus a 
măsurărilor şi a rezultatelor respective este reproductibilitatea remarcabilă a celor 
două serii de rotore OTT de tip R din bronz şi aluminiu, repoductibilitate exprimată 
prin eroarea medie pătratică a a coeficienţilor a ai relaţiilor respective de etalonare  

 

 a  = 0,07 % . (134) 

4.  SINTEZĂ ŞI REZULTATE  
OBŢINUTE CU METOGOLOGIA PROPUSĂ 

Metodologia prezentată în acestă lucrare constă în corectarea coeficientului aL  
al relaţiei de etalonare stabilită prin măsurări în canal hidrostatic, cu un coeficient 

, obţinându-se valoarea  aT = aL , care reprezintă termenul unei ecuaţii de etalonare 
ce s-ar fi obţinut la etalonarea în regimul de curgere turbulent  v = aT n + b .   

Coeficientul   obţinut are o valoare proprie fiecărui tip de rotor de morişcă 
hidrometrică.  

La o fabricaţie de calitate cu o bună reproductibilitate constructivă şi funcţională, 
teoretic valoarea   este o constantă pentru întreaga serie. Practic ea este egală cu 
media aritmetică a valorilor   măsurate pentru un număr de r rotore.  

Erorile parţiale calculate ale diferiţilor parametri determinaţi pe parcursul 
măsurătorilor au intrat într-o banda de   0,29 %, eroarea totală astfel calculată 
pentru   fiind de ordinul a   0,34 % .  

Pentru calcularea valorilor adevărate ale coeficientului aT din relaţia de 
etalonare hidrodinamică (vT = aT n + b) se folosesc valorile D din tabelul 1. Aceste 
valori D corectează coeficinţii aLS obţinuţi prin etalonarea în canal hidrostatic.  

 

În consecinţă:   
– pentru rotorul din bronz cu  aBLS = 0,2524,  BD = 1,0044 şi  aBT  = BD × aBLS  

= 0,2535  relaţia de etalonare hidrodinamică este  
 

 vBT  = 0,2535 n + 0,0074 ; (135) 
 

– pentru rotorul din aluminiu  cu  aALS = 0,2529, AD = 1,0072  şi  aAT = AD × 
aALS = 0,2547 relaţia de etalonare hidrodinamică este 

 

 vAT  = 0,2547 n + 0,0064. (136) 
 

Valorile de mai sus sunt valori medii pentru fiecare din cele două serii de câte 
10 rotore din bronz respectiv din aluminiu.  
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5.  CONCLUZII  

Măsurările debitmetrice realizate cu metoda explorării câmpului de viteze cu 
ajutorul moriştilor hidrometrice se efectuează numai cu respectarea condiţiilor 
prevăzute în standardul internaţional de masurări IEC 60041/1991. Aceste condiţii 
reglementează atât modul de alegere al secţiunii de măsurare, cât şi modul de 
determinare al numărului de morişti hidrometrice utilizate în secţiunea de măsurare 
în funcţie de geometria şi suprafaţa secţiunii de măsurare.  

Unul din modurile de îmbunătăţire a măsurătorilor debitmetrice efectuate cu 
ajutorul metodei morişti hidrometrice este acela de a reduce erorea de etalonare a 
moriştilor hidrometrice. Acestă reducere a erorii de etalonare a moriştilor 
hidrometrice se poate face prin introducerea unui coeficient de corecţie notat cu , 
coeficient care reprezintă raportul dintre viteza de curgere în regim turbulent 
măsurată în canal hidrodinamic şi viteza de curgere în regim laminar măsurată în 
canal hidrostatic. Coeficientul de corecţie   are o valoare proprie fiecărui tip de 
rotor de morişcă hidrometrică în funcţie de materialul din care acesta este construit.  

Odată determinat coeficient de corecţie , etalonarea în regim turbulent se face 
numai o singură dată, după aceea etalonarea moriştii se face numai în regim 
laminar în canal hidrostatic prin utilizarea formulei (4) de determinare a valorii 
coeficientului . Valoarea vitezei apei corespunzătoare regimului turbulent se 
obţine făcând produsul dintre valorea vitezei în regim laminar şi valoarea 
coeficientului de corecţie .  

Valoarea coeficientului de corecţie  este tot timpul supraunitară deoarece 
valoarea vitezei apei în regim turbulent este mai mare decât valoarea vitezei apei în 
regim laminar.  

În cadrul lucrării se demonstrează că valoarea coeficientului de corecţie  
depinde de tipul rotorului şi de masa specifică a materialului din care este confecţionat 
rotorul, de asemenea se demonstrează că valarea numerică a coeficientului   nu 
depinde în mod sesizabil de viteza apei.   
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