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The Effect of the Opening Sizes on the k Coefficient for Prediction of the Waterfall Landing 

Distance by Application of Bernoulli’s Equation Together with Projectile’s Equation  
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บทคัดย่อ 

 ค่าสมัประสิทธ์ิ k สําหรับการทํานายระยะพุ่งของนํา้ท่ีพุ่งออกจากถังเปิด เป็นค่าสมัประสิทธ์ิท่ีได้จาก

อตัราสว่นระหวา่งความเร็วเร่ิมต้นของนํา้ท่ีคํานวณโดยใช้สมการการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์กบัความเร็วเร่ิมต้น

ของนํ า้ ท่ี คํานวณโดยใช้สมการของแบร์นูลลี  ซึ่งค่าสัมประสิท ธ์ิ  k สามารถหาได้จากสมการ 

)(2/ hHhxk −=  โดย x  คือระยะพุ่งของนํา้ในแนวราบ, h คือความสงูของช่องเปิดให้นํา้ไหล, และ H คือ

ความสงูของระดบันํา้ งานวิจยันีไ้ด้ศกึษาขนาดของช่องเปิดท่ีมีผลตอ่คา่สมัประสิทธ์ิ k สําหรับการทํานายระยะพุ่ง

ของนํา้โดยการประยุกต์ใช้สมการแบร์นูลลีร่วมกับสมการโพรเจกไทล์ โดยชุดทดลองสร้างจากท่อ PVC สีฟ้า

เส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 7.62 cm จํานวน 6 ท่อ โดยแต่ละท่อมีช่องเปิด 5 ช่อง ซึง่มีเส้นผ่าศนูย์กลางของช่องเปิด

ขนาดเดียวกนั ดงันี ้ 1) 0.156 cm, 2) 0.269 cm, 3) 0.345 cm,  4) 0.468 cm,  5) 0.543 cm, และ 6) 0.627 cm 

ผลการศกึษาพบว่าได้ค่าสมัประสิทธ์ิ k เป็น 0.614, 0.705, 0.800, 0.820, 0.839, และ 0.870 ตามลําดบั ซึง่ค่า

สมัประสิทธ์ิ k สําหรับทํานายระยะพุ่งของนํา้สมัพนัธ์กบัขนาดช่องเปิดแบบเชิงเส้น ตามสมการ k = 0.517x + 

0.567 (R P

2
P= 0.898) 

 

คาํสาํคัญ :  สมการแบร์นลูล,ี โพรเจกไทล์, คา่สมัประสิทธ์ิ k 

 

Abstract 

 The k coefficient for prediction of the waterfall landing distance of the opening tank is a 

constant derived between the ratio of the initial velocity of the water which is calculated by Projectile’s 

Equation and the initial velocity of the water which is calculated by Bernoulli’s Equation. It can be 

calculated from )(2/ hHhxk −= , which x  is the waterfall landing distance in the horizontal line, 
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h is the height of the opening and H is the height of the water level in the pipe. This research is to 

study the effect of the opening sizes on the k coefficient for prediction of the waterfall landing 

distance by application of Bernoulli’s Equation together with Projectile’s Equation. The k coefficient is 

measured by the apparatus which is made from six blue PVC pipes with 7.62 cm in diameters.  Each 

pipe has five same size openings in diameter as follows: 1) 0.156 cm, 2) 0.269 cm, 3) 0.345 cm, 4) 

0.468 cm, 5) 0.543 cm, and 6) 0.627 cm. In this study found that the k coefficient is equal to 0.614, 

0.705, 0.800, 0.820, 0.839, and 0.870, respectively. The k coefficient for prediction of the waterfall 

landing distance varies in the opening sizes in linearity with  k = 0.517x + 0.567 (RP

2
P= 0.898). 

 

Key Words : Bernoulli’s Equation, Projectile, k Coefficient 
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คาํนํา 

 สมการแบร์นลูลีเป็นสมการพืน้ฐานสมการหนึง่ในวิชาฟิสิกส์ กลา่วโดยสรุปได้วา่ ผลบวกของความดนั 

พลงังานจลน์ตอ่ปริมาตร และพลงังานศกัย์ตอ่ปริมาตร มีคา่คงท่ีตลอดแนวเส้นกระแส (ปรเมษฐ์, 2553) ซึง่ได้

นํามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น การออกแบบปีกเคร่ืองบิน, การสร้างเคร่ืองมือวดัอตัราเร็วของนํา้ท่ีไหลใน

ท่อ และยงัสามารถคํานวณหาความเร็วเร่ิมต้นของนํา้ท่ีพุ่งออกจากถงัเปิด (Figure 1) 

 

Figure 1 The waterfall of the opening tank 

ที่มา: Mikhail M. Agrest (2009) 

 แตเ่น่ืองจากนํา้ท่ีพุ่งเป็นสายออกจากถงัหรือท่อใด ๆ  จะมีเส้นทางการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์  ซึง่หาก

ไมพิ่จารณาแรงต้านของอากาศ  แนวการเคลื่อนท่ีของโพรเจกไทล์จะเป็นวิถีโค้งแบบพาราโบลา (ปรเมษฐ์, 2553) 

ซึง่ตรงกบับทความของ John Eric Goff and Chinthaka Liyanage (2011) ได้อธิบายลกัษณะการเคลื่อนท่ีแบบ

โพรเจกไทล์โดยพิจารณาจากนํา้ท่ีพุ่งออกจากสายยาง และ Yajun Wei Lijun Cui (2012) ท่ีได้ทดลองการหาคา่

ความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก  จากแนวทางเดินของนํา้ท่ีพุ่งออกจากถงัโดยใช้สมการการเคลื่อนท่ีแบบ

โพรเจกไทล์  ดงันัน้ จงึสามารถคํานวณหาความเร็วเร่ิมต้นของนํา้ท่ีพุ่งออกจากถงัเปิดโดยใช้สมการการเคลื่อนท่ี

แบบโพรเจกไทล์ได้เชน่กนั  
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 แตใ่นทางปฏิบติักลบัพบวา่ผลลพัธ์ท่ีได้จากสองสมการมีคา่ไมเ่ท่ากนั เน่ืองจากสมการแบร์นลูลีจะไม่

คํานงึถงึความหนืดของของไหลและของไหลต้องไมส่ามารถอดัได้ เม่ือหาอตัราสว่นระหวา่งความเร็วเร่ิมต้นของ

นํา้ท่ีคํานวณจากสมการการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์กบัความเร็วเร่ิมต้นของนํา้ท่ีคํานวณโดยใช้สมการแบร์นลูลี

ท่ีพุ่งออกจากถงัเปิด ณ ตําแหน่งเดียวกนั จะได้สมัประสิทธ์ิคา่หนึง่ ซึง่ในบทความนีเ้รียกวา่ คา่สมัประสิทธ์ิ k 

สําหรับทํานายระยะพุ่งของนํา้โดยการประยกุต์ใช้สมการแบร์นลูลีร่วมกบัสมการโพรเจกไทล์ หรือ สมัประสทิธ์ิ k  

ซึง่การหาคา่สมัประสิทธ์ิ k สําหรับการทํานายระยะพุ่งของนํา้นัน้ หาได้จากการศกึษาการพุ่งของของเหลวจากถงั

ท่ีมีช่องเปิด (Figure 2) หากไมคิ่ดความหนืดของของเหลวและของเหลวไมส่ามารถบีบอดัได้ สามารถคํานวณหา

ความเร็วเร่ิมต้นของของเหลวท่ีพุ่งออกจากถงัได้จากสมการของแบร์นลูล ี
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 เม่ือพิจารณา สองตําแหน่งท่ีความสงูแตกตา่งกนั )(1 Hh = และ )(2 hh = , 1P  และ 2P  เป็นความดนัท่ี

สอดคล้องกบัตําแหน่งทัง้สอง, 1v  และ 2v  เป็นความเร็วของของเหลวท่ีไหลในตําแหน่งท่ี 1 และ 2 ตามลําดบั 

จากการทดลองสมมติุวา่ 21 PP ≈ , 01 ≈v และ thVv ≈2  จะได้วา่ 

            )(2 hHgVth −=      (2) 
                   

thV                                                          

 

 

 

 

 

 

Figure 2 The waterfall experiment 

 แตใ่นทางปฏิบติั พบวา่ความเร็วเร่ิมต้นของของเหลวท่ีได้มีคา่ไมเ่ท่ากบัคา่ท่ีคํานวณจากสมการแบร์นลูลี

ตามสมการท่ี 2 ซึง่หากพิจารณาการเคลื่อนท่ีในสองมิติของอนภุาคของเหลวจะมีการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์  

เม่ือไมพิ่จารณาแรงต้านอากาศ จะสามารถอธิบายการเคลื่อนท่ีได้โดยใช้สมการการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์  ซึง่

แยกการพิจารณาออกเป็น 2 แนวการเคลื่อนท่ี  ดงันี ้

แนวราบ        tVx x0=       (3) 

แนวด่ิง    
2

2

0
gttVh y −=−      (4) 

 เน่ืองจาก 00 =yV  จากการแทนคา่เวลา จากสมการท่ี 4 ลงในสมการท่ี 3 จะได้ความเร็วเร่ิมต้นคือ 

1 
2 

h H 

x 
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           h
gx

t
xV x 20 ==       (5) 

 เม่ือเปรียบเทียบความเร็วเร่ิมต้นท่ีได้จากสมการท่ี 2 กบัสมการท่ี 5 จะมีคา่ไมเ่ท่ากนัเน่ืองจากสมการ

แบร์นลูลีจะไมคิ่ดความหนืดของของเหลว จงึเกิดคา่สมัประสิทธ์ิขึน้คา่หนึง่ โดยได้จากอตัราสว่นระหวา่ง
 

xV0 กบั  

thV  ดงันี ้ 

   )(2)(2
1

2
0

hHh
x

hHgh
gx

V
V

k
th

x

−
=

−
==    (6) 

หรือ    )(2 hHhkx −=      (7) 

ซึง่สามารถคํานวณหาคา่สมัประสิทธ์ิ k ได้จากการวดัคา่ของ H , h  และ x  จากการทดลอง หากสามารถหาคา่

สมัประสทิธ์ิ k ท่ีแน่นอนของวสัดหุนึง่ได้ จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้ เชน่ การหาความเร็วของนํา้ท่ีพุ่ง

ออกจากถงัและระยะพุ่งของนํา้ในแนวระดบั เป็นต้น (Mikhail M. Agrest, 2009)  และสามารถนําไปประยกุต์ใช้

ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากนํา้ตกหรือเข่ือนกกัเก็บนํา้ โดยใช้ในการคํานวณหาตําแหนง่ของนํา้ท่ีตกใสก่งัหนั

สําหรับการหมนุไดนาโมเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า และสามารถคํานวณความเร็วของนํา้ท่ีตกใสก่งัหนัได้อีกด้วย 

 การศกึษาครัง้นี ้ มีแนวคิดท่ีจะศกึษาคา่สมัประสิทธ์ิ k สําหรับการทํานายระยะพุ่งของนํา้โดยการ

ประยกุต์ใช้สมการแบร์นลูลีร่วมกบัสมการโพรเจกไทล์ โดยจะศกึษาขนาดของช่องเปิดท่ีมีผลตอ่คา่สมัประสิทธ์ิ k 

สําหรับการทํานายระยะพุ่งของนํา้ โดยใช้อปุกรณ์ท่ีสร้างขึน้เองโดยไมต้่องใช้เคร่ืองมือท่ีซบัซ้อนและราคาแพง  

นอกจากนัน้ยงัสามารถนําชดุทดลองท่ีสร้างขึน้ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อีกด้วย 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์การทดลอง 

1. ท่อ PVC สีฟ้า ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 7.62 cm (2.5 นิว้) จํานวน 6 ท่อ ท่ีมีความยาวท่อละ 35.00 cm โดยใน

ท่อท่ี 1 เจาะช่องเปิดด้วยดอกสวา่นขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 0.156 cm จํานวน 5 ช่อง ท่ีความสงู 10.00 cm, 

15.00 cm, 20.00 cm, 25.00 cm, และ 30.00 cm ตามลําดบั  สว่นในท่อท่ี 2, 3, 4, 5, และ 6 เจาะช่องเปิดใน

ลกัษณะเดียวกนัแตเ่ปลี่ยนขนาดของดอกสว่านเป็น 0.269 cm, 0.345 cm, 0.468 cm, 0.543 cm,และ 0.627 

cm ตามลําดบั โดยขนาดของดอกสวา่นเป็นขนาดท่ีมีขายตามท้องตลาดทัว่ไป (Figure 3) 
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Figure 3 Blue PVC pipes in the experiment 

2. ถาดอะลมิูเนียม 25x40x5 cmP

3
P ใช้สําหรับวดัระยะพุ่งของนํา้ (Figure 4) 

 

Figure 4  Aluminium tray 

วิธีการทดลอง 

1. นําท่อ PVC แตล่ะท่อวางลงบนถาดอะลมิูเนียม โดยให้ผิวด้านนอกของท่อ PVC ตรงกบัขีดสเกลศนูย์ของถาด

อะลมิูเนียม และหนัด้านท่ีมีช่องเปิดให้อยู่ในแนวเดียวกบัสเกลวดัระยะบนถาดอะลมิูเนียม (Figure 5) 

 

Figure 5 Setup for experiment 

2. อดุช่องเปิดทัง้หมดด้วยจกุยาง และเติมนํา้ให้เตม็ท่อ PVC 

3. ใช้มือข้างหนึง่จบัปลายท่อ PVC สว่นมืออีกข้างจบัท่ีจกุยางและดงึจกุยางอนับนสดุพร้อมกบัสงัเกตระยะของ

นํา้ท่ีตกลงบนถาดอะลมิูเนียมในทนัที โดยใช้การบนัทกึวิดีโอจากกล้องดิจิตอล  และหาคา่เฉลี่ยของตําแหน่งท่ี

นํา้ตกลงบนถาดอะลมิูเนียมแล้วบนัทกึผลการทดลอง 

4. ปลอ่ยให้นํา้ไหลออกจากช่องบนสดุจนหมดเพ่ือควบคมุแรงดนัของนํา้ในช่องถดัไปให้มีคา่เท่ากนั แล้วคอ่ยดงึ

จกุยางอนัถดัไปสงัเกตและบนัทกึระยะของนํา้ท่ีตกลงบนถาดอะลมิูเนียม โดยใช้การบนัทกึวิดีโอจากกล้องดิจิตอล

เช่นกนั 

5. ทําเช่นเดียวกบัข้อท่ี 4 โดยดงึจกุยางให้ครบทัง้ 5 อนัตามลําดบั 

6. ทําการทดลองซํา้ข้อท่ี 2 – 5 อีก 5 ครัง้  นําระยะพุ่งของนํา้ท่ีตกลงบนถาดอะลมิูเนียมท่ีได้มาหาคา่เฉลี่ย 
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7. เขียนกราฟระหวา่งระยะพุ่งของนํา้ท่ีตกลงบนถาดอะลมิูเนียมเฉลี่ย (x) กบัคา่ )( hHh −  คํานวณหาความ

ชนัของกราฟ และคํานวณหาค่าสมัประสิทธ์ิ k ตามสมการท่ี 7  

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 

 จากการทดลอง การศกึษาขนาดของช่องเปิดท่ีมีผลตอ่คา่สมัประสิทธ์ิ k สําหรับการทํานายระยะพุ่งของ

นํา้โดยการประยกุต์ใช้สมการแบร์นลูลีร่วมกบัสมการโพรเจกไทล์ โดยใช้ชดุทดลองท่ีสร้างจากท่อ PVC สีฟ้า

เส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 7.62 cm (2.5 นิว้) จํานวน 6 ท่อ ท่ีมีความยาวท่อละ 35.00 cm เทา่กนั  โดยในแตล่ะท่อ

จะเจาะรูให้มีขนาดของช่องเปิดเท่ากนัจํานวน  5 ช่อง ท่ีความสงู 10.00 cm, 15.00 cm, 20.00 cm, 25.00 cm, 

และ 30.00 cm ตามลําดบั ซึง่ในการวิจยัต้องการศกึษาขนาดของช่องเปิดท่ีมีผลตอ่คา่สมัประสิทธ์ิ k จงึได้เปลี่ยน

ขนาดของช่องเปิดให้แตกตา่งกนัทัง้หมด 6 คา่ ได้ผลการทดลองดงั Table 1 

Table 1 The experimental results of the k coefficient 

Opening Sizes  

(x10P

-2
Pm) 

Average of xV0  

(m/s) 
thV  

(m/s) 

Reynolds 

Number 

k coefficient 

0.156 0.608 0.990 1363 0.614 

0.269 0.698 0.990 1565 0.705 

0.345 0.793 0.990 1776 0.800 

0.468 0.812 0.990 1820 0.820 

0.543 0.831 0.990 1862 0.839 

0.627 0.862 0.990 1932 0.870 

 

 คา่สมัประสิทธ์ิ k สําหรับการทํานายระยะพุ่งของนํา้ท่ีพุ่งออกจากถงัเปิดเป็นคา่ท่ีได้จากอตัราสว่น

ระหวา่งความเร็วเร่ิมต้นของนํา้ท่ีคํานวณโดยใช้สมการการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์กบัความเร็วเร่ิมต้นของนํา้ท่ี

คํานวณโดยใช้สมการแบร์นลูล ี ณ ความสงูตําแหน่งเดียวกนั ดงันัน้หากความเร็วเร่ิมต้นของนํา้ท่ีคํานวณได้จาก

สมการการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์และสมการของแบร์นลูลมีีคา่เท่ากนั คา่สมัประสิทธ์ิ k จะมีคา่เท่ากบั 1 ถือ

เป็นคา่ทางทฤษฎี แตจ่ากการทดลองพบวา่คา่สมัประสิทธ์ิ k ท่ีได้มีคา่น้อยกวา่หนึง่ ซึง่หมายความวา่ ความเร็ว

เร่ิมต้นของนํา้ท่ีได้จากสมการการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์นัน้ มีคา่น้อยกวา่ความเร็วเร่ิมต้นของนํา้ท่ีได้จาก

สมการของแบร์นลูล ี สอดคล้องกบัการทดลองของ Saleta et al.(2005) ซึง่กลา่ววา่สมการของแบร์นลูลจีะใช้ใน

การศกึษาของไหลในอดุมคติ หากต้องการใช้ในการอธิบายของไหลจริงจะต้องพิจารณาเทอมของการสญูเสีย

พลงังานด้วย สง่ผลให้ความเร็วเร่ิมต้นของนํา้ท่ีได้จากสมการการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์( xV0 ) มีคา่น้อยกวา่

ความเร็วเร่ิมต้นของนํา้ท่ีคํานวณได้จากสมการท่ี 2 ( thV ) คา่สมัประสิทธ์ิ k จงึมีคา่น้อยกวา่หนึง่เสมอ 

 จาก Table 1 พบวา่ ความเร็วเร่ิมต้นของนํา้ท่ีคํานวณได้จากสมการการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์มีคา่

ลดลงเม่ือช่องเปิดมีขนาดลดลง แตค่วามเร็วเร่ิมต้นของนํา้ท่ีคํานวณจากสมการแบร์นลูลีตามสมการท่ี 2 มีคา่คงท่ี 

เน่ืองจากสมการท่ี 2 ไมไ่ด้พิจารณาความหนืดของนํา้และขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางของช่องเปิด ซึง่จากการทดลอง
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ของ Guerra et al.(2011) พบวา่ความหนืดของนํา้จะมีผลมากขึน้เม่ือขนาดของช่องเปิดมีคา่ลดลง และเม่ือ

พิจารณาคา่ Reynolds number(Re) (R. Serway, 1992) ซึง่หาได้จากสมการ 

     µρ /)(Re vL=       (8) 

 เม่ือ ρ  คือความหนาแน่นของนํา้เท่ากบั 997.0 kg/mP

3
Pท่ีอณุหภมิู 25 P

o
PC, µ  คือ ความหนืดของนํา้

เท่ากบั 0.890x10P

-3
P Pa.s ท่ีอณุหภมิู 25 P

o
PC(คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2555), v  คือ ความเร็วของนํา้จากการทดลอง(m/s), และ L  คือ ความหนาของท่อ

เท่ากบั 2.00x10P

-3
Pm เม่ือคํานวณตามสมการท่ี 8 จะได้คา่ Reynolds number ดงั Table 1 ซึง่พบวา่คา่ Reynolds 

number ท่ีได้จากการทดลองมีคา่น้อยกวา่ 2000 ทํานายได้วา่การไหลของของไหลเป็นการไหลแบบลามินาร์ 

(Guerra et al., 2011) ซึง่เป็นลกัษณะการไหลของของไหลท่ีมีความหนืดสงู (สนุนัท์, 2552) ดงันัน้เม่ือคา่ 

Reynolds number ลดลง ความหนืดของนํา้จงึมีผลมากขึน้ทําให้ความเร็วเร่ิมต้นของนํา้มีคา่ลดลง สง่ผลให้คา่

สมัประสทิธ์ิ k ท่ีได้จากการทดลองมีแนวโน้มลดลงเม่ือช่องเปิดมีขนาดลดลง และเม่ือนําคา่สมัประสิทธ์ิ k ท่ีได้

จากการทดลองและขนาดของช่องเปิดมาเขียนกราฟจะได้ความสมัพนัธ์ดงั Figure 6 

 
Figure 6 The square symbols represent the experimental results of the k coefficient as a function of 

the opening size. The solid line is a linear fit of the data. This graph is drawn by Microsoft Excel 2007 

program. 

 Figure 6 เป็นกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่สมัประสทิธ์ิ k ท่ีได้จากการทดลองท่ีขนาดช่องเปิด

ตา่งๆ  ทัง้นีจ้ะเห็นวา่คา่สมัประสิทธ์ิ k และขนาดช่องเปิดของท่อมีความสมัพนัธ์กนัแบบเชิงเส้นตามสมการ 

                k  =  0.517x + 0.567                (9) 

 จากกราฟพบวา่ R – Squared (R P

2
P) = 0.898 ซึง่ใกล้เคียงกบั 1 มาก หมายความวา่การเปลี่ยนแปลงคา่

ขนาดของช่องเปิด สามารถอธิบายการแปรเปลี่ยนของคา่สมัประสิทธ์ิ k ท่ีเปลี่ยนไปได้  89.8% หรือบอกได้วา่

สมการนีมี้ความถกูต้อง 89.8%  
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สรุป 

 งานวิจยันีไ้ด้ศกึษาขนาดของช่องเปิดท่ีมีผลต่อค่าสมัประสิทธ์ิ k สําหรับการทํานายระยะพุ่งของนํา้โดย

การประยกุต์ใช้สมการแบร์นลูลีร่วมกบัสมการโพรเจกไทล์ โดยใช้ท่อ PVC สีฟ้าเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 7.62 cm 

(2.5 นิว้) จํานวน 6 ท่อ ท่ีมีขนาดช่องเปิดแตกต่างกัน ผลการศกึษาพบว่า ท่ีขนาดช่องเปิดมีเส้นผ่าศนูย์กลาง

ระหวา่ง 0.156 - 0.627 cm จะได้ค่าสมัประสิทธ์ิ k อยู่ในช่วง 0.614 - 0.870 ซึง่ค่าสมัประสิทธ์ิ k จะมีค่าเพ่ิมขึน้

และเข้าใกล้ค่าทางทฤษฎีมากขึน้ เม่ือขนาดช่องเปิดมีค่าเพ่ิมขึน้  โดยค่าสมัประสิทธ์ิ k สําหรับทํานายระยะพุ่ง

ของนํา้สมัพนัธ์กบัขนาดช่องเปิดแบบเชิงเส้น ตามสมการ k = 0.517x + 0.567 (R P

2
P= 0.898) แสดงให้เห็นว่า 

สมการท่ีใช้ในการหาค่าสมัประสิทธ์ิ k สําหรับการทํานายระยะพุ่งของนํา้โดยการประยุกต์ใช้สมการแบร์นูลลี

ร่วมกบัสมการโพรเจกไทล์ จะให้ผลลพัธ์ท่ีถกูต้องมากขึน้เม่ือช่องเปิดมีขนาดเพ่ิมขึน้ 
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