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POVZETEK 

V seminarju obravnavamo meritve pretoka v odprtih vodotokih z merjenjem hitrosti vodnega 

toka. Za meritve smo uporabili merilnik Vernier. Osredotočili smo se na merjenje srednje 

hitrosti vode z enotočkovno metodo in njene vrednosti primerjali z vrednostmi, ki jih 

napovemo z Manningovo enačbo, ki podaja srednjo hitrost v odprtih vodotokih. Preverili smo 

tudi veljavnost kontinuitetne enačbe v primeru odprtega vodotoka. 

 

Ključne besede: vodni pretok, merilnik pretoka, Vernier, hitrostni profil, odprti vodotok, 

Manningova enačba 

 

ABSTRACT 

This seminar presents a method for measuring the flow of water  in open channel with a flow 

rate sensor »Vernier«. We have focused on measuring the medium speed of water with an 

one-point method and compared its value to the values obtained by the Manning equation for 

the medium speed in open channels. We also checked the validity of the continuity equation 

in the case of an open channel. 

 

Key words: waterflow, flow rate sensor, Vernier, velocity distribution, open channel, 

Manning formula 
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1 UVOD 

 

Voda je v zgodovini imela in še vedno ima velik pomen. Je pomemben del našega življenja, 

ter zavzema 2/3 zemeljske površine. Tudi področje, ki preučuje kapljevine, je zelo pomembno 

za razumevanje narave, katere del smo tudi sami. Hidromehanika je veda, ki preučuje zakone 

gibanja kapljevin, med katere spada tudi gibanje kapljevin v odprtih kanalih. S to tematiko se 

tekom študija nismo veliko ukvarjali, saj je to specifika tehničnih specialnih smeri. Zato nas je 

zanimalo, ali lahko na tem področju pretakanja kapljevin najdemo teme, zanimive za 

poučevanje v osnovnih ali srednjih šolah. Pri pregledu virov smo ugotovili, da na slovenskem 

področju ni pedagoških strokovnih člankov, ki bi se ukvarjali prav s to tematiko. Pri pregledu 

literature smo našli veliko zanimivih virov, v katerih so prikazani in predstavljeni dobri 

pregledi, ki nazorno razlagajo naravo vodotokov [1-7], a so vsi na univerzitetnem nivoju. 

Teoretičen opis gibanja je možen, če imamo laminarni tok in je dokaj preprost, če so dodatno 

kapljevine še neviskozne in nestisljive. Mi pa se v seminarju želimo posvetiti gibanju 

kapljevin v odprtih vodotokih oziroma rekah, kjer je gibanje vedno turbulentno. V tem 

primeru se pretakanje modelira. Za pretakanje kapljevin v odprtih vodotokih že obstajajo 

modeli, najbolj uporabljeni sta Manningova [2,4-7] in Chezyjeva enačba [2,4-7]. Enačbi sta 

dobljeni empirično, na osnovi velikega števila meritev v najrazličnejših odprtih vodotokih. 

Obe enačbi omogočata izračun srednje hitrosti, to je hitrost, ki bi jo morali imeti vsi delci v 

kapljevini, da bi se v enakem času skozi prerez pretočila enaka masa kapljevine. Hitrost 

kapljevine je odvisna od tega, kje v preseku toka merimo, v praksi pa je merjena hitrost 

približno enaka srednji hitrosti, če jo merimo na 60 % globine [7,8]. Ta metoda merjenja se 

imenuje enotočkovna metoda [8]. Za izvedbo teh meritev smo uporabili merilnik za merjenje 

hitrosti kapljevin, proizvajalca Vernier [9], ker je eden izmed najbolj znanih proizvajalcev na 

področju didaktičnih merilnikov in omogoča zanimivo eksperimentiranje v odprtih vodotokih. 

Vernier ima poleg merilnika za merjenje hitrosti kapljevin na razpolago še mnogo drugih 

različnih merilnikov. 

 

Cilj seminarja je preveriti ali je enotočkovna metoda merjenja srednje hitrosti primerna in 

dovolj natančna za določitev volumenskih pretokov rek. Prav tako nas zanima tudi, koliko 

ustrezen je za te meritve merilnik Vernier. Cilj je tudi predstaviti, do kolikšnih odstopanj 

prihajajo izračuni pretoka, katerih podatke smo dobili s pomočjo merjenja z merilnikom 

Vernier v primerjavi z vrednostmi, ki jih dobimo iz Manningove enačbe za določitev srednje 

hitrosti vodotoka. Merilnik Vernier smo uporabili, ker ga uporablja veliko osnovnih in 

srednjih šol v Sloveniji, ter je na trgu z didaktičnimi pripomočki med bolj znanimi. V 

seminarju skušamo ugotoviti ali je merilnik dovolj enostaven in uporaben za samostojno delo 

učencev. Prav tako je naš cilj preveriti ali velja kontinuitetna enačba za izbran primer 

odprtega vodotoka.  

 

V seminarju najprej predstavimo fizikalne osnove pretakanja kapljevin v odprtih kanalih 

(poglavje 2). Nato v poglavju 3 predstavimo meritve hitrosti reke Dravinje, rezultate meritev 

primerjamo z vrednostmi, ki jih dobimo iz Manningove enačbe in z vrednostmi, ki jih je 

posredoval ARSO, sicer za drugo merilno mesto, ampak na istem vodotoku. 
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2 PRETAKANJE KAPLJEVIN 

 

Tako kot za laminarne tudi za turbulentne tokove velja zakon o ohranitvi mase, ki pove, da se 

masni pretok ( 𝜙𝑚) ohranja. Če pa je kapljevina nestisljiva z nespremenljivo gostoto (𝜌), pa 

pomeni, da se ohranja tudi volumski pretok (𝜙𝑉): 

 

𝜙𝑉1
=  𝜙𝑉2

  . (1) 

 

Enačba (1) je kontinuitetna enačba, ki pove, da je volumen nestisljive kapljevine, ki se v 

času (𝑡) s hitrostjo (𝑣1) pretoči skozi prerez 1 s prečnim presekom (𝑆1), enak volumnu 

kapljevine, ki v istem času s hitrostjo (𝑣2)  pretoči skozi prerez 2 s prečnim presekom (𝑆2 ) 

(slika 1): 

𝑣1𝑆1 = 𝑣2𝑆2   , (2) 

 

kjer zveza velja ob pogoju, da je smer hitrosti pravokotna na pretočni prerez in da med prvim 

in drugim prerezom ni izvirov ali ponorov [10]. 

 

 
Slika 1. Po kontinuitetni enačbi velja: toliko kapljevine, ki se s hitrostjo (𝑣1) pretoči skozi presek (𝑆1), se mora v 

istem času pretočiti skozi presek (𝑆2) s hitrostjo (𝑣2). 

 

Nas bo zanimalo predvsem pretakanje kapljevine v odprtih kanalih, kjer deloma zaprta 

kapljevina teče v kanalu navzdol zaradi gravitacije (slika 2a). Edino odprto površino vode, 

kjer se stikata zrak in zgornja plast vode, imenujemo gladina. Tok s prosto gladino je vedno 

tridimenzionalen, ampak je matematičen opis takšnega toka preveč zahteven. Obstaja pa 

veliko primerov, ki jih lahko obravnavamo kot enodimenzionalni tok (na primer v rekah, 

kanalih), kjer je smer toka vzporedna z dnom struge. Pri enodimenzionalnem toku 

predpostavimo, da je smer hitrosti toka v vseh delih prečnega prereza enaka. Kljub veliki 

poenostavitvi podaja ta model za prakso zadovoljive rezultate [11]. 

 

Enakomerni tok je pomemben za razumevanje osnov toka s prosto gladino, saj tudi 

neenakomerni tok računamo tako, da na kratkih odsekih predpostavimo enakomerni tok. 

Stalni enakomerni tok pa je tak, pri katerem pretok ni odvisen od časa in je prerez vzdolž toka 

konstanten. Za tak tok uporabljamo izraz normalni tok [5,12]. 
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Da določimo tip toka za odprt vodotok, uporabimo Reynoldsovo število (𝑅𝑒):  

 

𝑅𝑒 =
𝑣𝑠𝑟  𝑟ℎ

𝜈
   , (3) 

 

kjer je 𝑣𝑠𝑟 srednja hitrost vodotoka, 𝜈 kinematična viskoznost kapljevine in 𝑟ℎ hidravlični 

radij, ki je definiran kot razmerje med presekom (𝑆) in omočenim obodom (𝑜) (slika 2a) 

določenega dela pretoka: 

 

𝑟ℎ =
𝑆

𝑜
   . (4) 

 

Za odprte vodotoke velja, da je tok turbulenten, če je 𝑅𝑒 > 12500 in laminaren, če je             

𝑅𝑒 < 500 [4]. 

 

V primerih turbulentnega toka odprtega vodotoka obstajajo semiempirične in empirične 

enačbe za izračun njegove hitrosti, saj je tok prezahteven za natančne matematične izračune. 

Enačbi, ki bi lahko bili primerni za uporabo v našem primeru, sta semiempirična Chezyjeva in 

empirična Manningova enačba [4,5,6]. Empirične enačbe so pridobili eksperimentalno iz 

številnih meritev različnih odprtih vodotokov. Manningova in Chezyjeva enačba sta 

tradicionalni metodi izračuna hitrosti in pretoka kapljevin v odprtih vodotokih. Pri njima 

predpostavimo, da je globina konstantna, prav tako je posledično konstanten tudi naklon 

kanala. 

 

Chezy-jeva enačba je izpeljana iz definicije enakomernega toka, ki ga dobimo, ko so sile 

upora toku v ravnotežju s silami, ki povzročajo gibanje. Chezy-jeva enačba je redkeje 

uporabljena zaradi pogosto nezadostnih informacij o hrapavosti ostenja. Vendar ima prednost 

pred Manningovo enačbo v primeru, ko ima struga gladko dno in takrat je priporočeno, da jo 

tudi uporabimo [5].  

 

Manningova enačba je zaradi preproste uporabe in zadovoljivih rezultatov postala najbolj 

uporabljena enačba za izračun pretokov v odprtih vodotokih z enakomernim stalnim tokom. 

Manningova enačba je največkrat uporabljena za hrapave kanale in je zato priporočena za 

uporabo pri naravnih vodotokih [5,6]. 

 

Z Manningovo enačbo, kjer je 𝐼0 naklon kanala in 𝑛 koeficient trenja oziroma Manningov 

koeficient hrapavosti, ki pove, kako groba je struga, izračunamo srednjo hitrost vodotoka: 

 

𝑣𝑠𝑟 =
1

𝑛
𝑟ℎ

2/3√𝐼0   . (5) 

 

V Manningovem koeficientu so zajeti hrapavost stične površine, vegetacija, prepreke in ovire, 

odlaganje naplavin in izpodjedanje ter višina vode in pretok [11]. Njegove vrednosti pa so 

dostopne za veliko različnih kanalov [11]. 
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Porazdelitev hitrosti vodotoka po prerezu je precej neenakomerna. Ob stiku z brežino in dnom 

je manjša, v notranjosti toka se pojavi ena ali več matic toka. Matrica toka je območje 

največje hitrosti kapljevine v preseku vodotoka. Porazdelitev hitrosti po prerezu lahko 

prikažemo z izotahami (slika 2b), to je s konstrukcijo linij, ki povezujejo točke z enakimi 

hitrostmi [6,8]. 

 

a) b) 

  

Slika 2. a) Kapljevina v odprtem kanalu s prečnim presekom (𝑆) in omočenim obodom (𝑂) in b) porazdelitev 

hitrosti vodotoka po prerezu; izotahe povezujejo mesta z enakimi hitrostmi kapljevine. Matica toka je območje 

največje hitrosti v preseku vodotoka. 

 

Na porazdelitev hitrosti po prerezu vplivajo številni parametri, kot so: oblika prečnega 

prereza, vzdolžni potek trase (ravni odsek, krivina), bližina oziroma hrapavost ostenja, ovire v 

toku itd. [6]. Za prakso pa je pomembna srednja pretočna hitrost 𝑣𝑠. Srednja pretočna hitrost 

je hitrost, ki bi jo morali imeti vsi delci kapljevine, da bi se v enakem času skozi prerez 

pretočila enaka masa kapljevine, kot se pretoči v resnici. 

 

Če srednjo hitrost vpeljemo tako, da velja v prejšnjem odstavku zapisana trditev, potem lahko 

iz enačbe (5) izrazimo srednjo hitrost kapljevine in jo vstavimo v kontinuitetno enačbo (1), 

kjer jo pomnožimo s prečnim presekom 𝑆 profila, dobimo Manningovo enačbo za izračun 

volumskega pretoka: 

 

𝜙𝑉 =
1

𝑛
𝑆𝑟ℎ

2/3√𝐼0   . (6) 

 

V literaturi smo zasledili, da v praksi za merjenje hitrosti odprtih vodotokov najpogosteje 

uporabljajo enotočkovno metodo [8]. Za vodotoke, ki imajo globino manjšo od približno       

75 cm, se uporablja enotočkovna meritev, in sicer na 60 % globine. Ta izmerjena hitrost se 

uporabi kot srednja hitrost na določenem delu preseka. V primerih, da je globina višja, se 

uporablja dvotočkovna meritev. 
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3 MERITVE PRETOKA REKE DRAVINJE 

 

3.1 Postopek meritev 

Izbira primernega vodotoka za meritev hitrosti nam je vzela kar veliko časa, saj je tok moral 

biti dovolj hiter, a vsaj na videz laminaren in stacionaren. Na koncu smo se odločili izvesti 

meritve na reki Dravinji v okolici Draže vasi (slika 3). Pred izvedbo meritev smo si najprej 

ogledali teren vodotoka in izbrali lažje dostopen odsek, kjer lahko opazujemo vodotok. Na 

tem odseku smo izbrali merilne točke, ki so reprezentativne za celoten vodotok (slika 4). Pri 

izbiranju točk, smo se izogibali delom z zavoji ali ovirami kot so skale ali peščene sipine, saj 

bi te vplivale na meritve. Zelo pomembno pa je bilo, da med izbranimi točkami ni bilo 

pritokov in odtokov. 

 

 
Slika 3. Lokacija meritev (rdeč krožec) v okolici Draže vasi [13] 

 

 
Slika 4. Lege izbranih treh merilnih točk (rdeče črte) na Dravinji [14] 

 

Za meritve smo potrebovali merilni trak, merilno palico, dva količka, kladivo, senzor Vernier 

za merjenje hitrosti vodnega toka in vmesnik Labquest.  

 

Senzor Vernier je namenjen meritvam hitrosti kapljevin. Senzor je opremljen s kablom 

dolžine 5 m, da ostane le-ta med zajemanjem podatkov na suhem. V kompletu so tudi različno 

dolgi nastavki,ki omogočajo meritve na različnih globinah v vodotoku. Pri izvajanju meritev 

vodotoka, mora biti elisa obrnjena neposredno proti toku, torej pravokotno na prečni presek. 

Senzorja ni potrebno kalibrirati, saj uporablja že vgrajeno kalibracijo. Senzor meri hitrost 
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vodnega pretoka v m/s. Merilno območje senzorja je od 0 do 4,0 m/s z mersko napako ±1 % 

na celotni skali [9]. V navodilih senzorja za merjenje hitrosti pretoka [9] je napotek, kjer 

avtorji priporočajo uporabo srednje hitrosti določenega dela odseka hitrost, izmerjeno na 40 % 

globine od gladine navpično navzdol. Ker vsi ostali viri [8,15] navajajo kot ustrezno globino 

meritev hitrosti na 60 % globine od gladine navpično navzdol, smo v nasprotju z navodili 

Vernierja meritve izvajali na ta način. 

 

Po izboru merilnih mest, smo se lotili priprav in meritev. Na vsaki strani brežine smo zabili 

količek tako, da se je njuna navidezna povezovalna črta nahajala v ravnini preseka merjenega 

vodotoka. Na količka smo pripeli merilni trak, s katerim smo lahko izmerili širino vodotoka. 

Vodotok smo vedno razdelili na 6 enakomernih delov oziroma na 7 enako oddaljenih točk 

(slika 5). Na vsakem od teh delov smo z metrsko palico izmerili maksimalno globino ℎ𝑖 in ta 

podatek skupaj z oddaljenostjo od brežine zapisali v vnaprej pripravljeno tabelo (tabela 1). 

 

 
Slika 5. Način merjenja globine (ℎ) in širine (𝑥) vodotoka Dravinje [8] 

 

Pred merjenjem hitrosti vodnega toka smo nastavili merilni vmesnik Labquest na način 

izbranih dogodkov (SELECTED EVENTS). Izbrali smo tudi možnost prikaza rezultata kot 

povprečje zajetih hitrosti. Meritve smo pričeli s pritiskom na gumb ZAJEM (COLLECT). Za 

začetek zajema na posamezni točki, smo pritisnili gumb KEEP. Vmesnik je zajel podatke in 

nato prikazal povprečje hitrosti na določeni točki. S pritiskom na gumb STOP smo zaključili 

vse meritve. Enake meritve smo ponovili na ostalih merilnih točkah. Pri merjenju hitrosti 

vodnega pretoka smo senzor Vernier potopili na vsako izmed izmerjenih globin. Elisa je bila 

usmerjena pravokotno na tok vodotoka. Na vsaki merilni točki smo počakali, da se hitrost 

elise ustali, šele nato smo pričeli z zajemanjem podatkov. Meritve smo izvajali na globini 

približno 60 % globine, saj natančne globine zaradi omejenosti fiksnih podaljškov palice, na 

kateri je merilna elisa, nismo mogli doseči. 

 

3.2 Meritve in analiza meritev 

Na vseh treh profilih smo naredili naslednje meritve: najprej smo določili dele preseka profila 

z meritvijo globin (ℎ) in širin (𝑥) na sedmih točkah, kot kaže slika 5. Dva od teh profilov sta 

prikazana na sliki 6a) in sliki 6b). Za vsak del profila smo iz teh meritev izračunali presek 

(𝑆𝑖). Meritve točk širin in globin so prikazane v tabeli 1. 
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Slika 6. Profil rečne struge Dravinje v legah a) 1 in b) 2 (za lego profilov 1 in 2 glej sliko 5) 

 

 1. PROFIL 2. PROFIL 3. PROFIL 

Meritev 
𝒙  

[m] 

𝒉  

[m] 

𝒗  

[
𝐦

𝐬
] 

𝝓𝑽𝒊
  

[
𝒎𝟑

𝒔
] 

𝒙  

[m] 

𝒉  

[m] 

𝒗  

[
𝐦

𝐬
] 

𝝓𝑽𝒊
  

[
𝒎𝟑

𝒔
] 

𝒙  

[m] 

𝒉  

[m] 

𝒗  

[
𝐦

𝐬
] 

𝝓𝑽𝒊
  

[
𝒎𝟑

𝒔
] 

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 1,10 0,47 0,34 0,088 1,08 0,35 0,35 0,066 1,10 0,30 0,38 0,062 

3. 2,20 0,30 0,43 0,18 2,16 0,35 0,46 0,17 2,20 0,39 0,44 0,17 

4. 3,30 0,34 0,54 0,19 3,25 0,37 0,47 0,18 3,30 0,36 0,48 0,20 

5. 4,40 0,35 0,41 0,16 4,33 0,35 0,48 0,19 4,40 0,33 0,42 0,16 

6. 5,50 0,30 0,22 0,08 5,41 0,27 0,41 0,14 5,50 0,28 0,33 0,11 

7. 6,60 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 6,60 0,00 0,00 0,00 

Tabela 1. Meritve širine (𝑥), globine (ℎ) in hitrosti (𝑣) na vsakem izmed treh profilov. Poleg teh podatkov je 

zapisan tudi izračunan delni volumski tok 𝜙𝑉𝑖
 za vsak del vsakega od profilov. 

Po izračunu je znašal skupen presek profila 1 𝑆1 = 1,94 m2 , profila 2 𝑆2 = 1,83 m2
 in    

profila 3 𝑆3 = 1,83 m2. Na istih točkah smo nato na globini 60 % (po enotočkovni metodi) 

izmerili hitrost vode določenega dela preseka, ki predstavlja srednjo hitrost tega dela. Podatke 

o izmerjenih hitrosti na izbranih točkah so v tabeli 1, za profil 1 in 2 pa so tudi prikazane z 

grafi na slikah 7a) in 7b). 
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Slika 7. Hitrost vodotoka 𝑣 po širini 𝑥, merjena na približno 60 % globine na danem mestu na a) profilu 1 in b) 

profilu 2.  

  

Nato smo iz izračunanih delnih presekov in srednjih hitrosti vode na teh delnih presekih 

določenega profila, po enačbi (2) izračunali volumski pretok za vsakega od odsekov v profilu. 

Izračunani pretoki so zapisani v tabeli 1. Za profil 1 smo z grafom na sliki 8 prikazali 

porazdelitev količine delnih vodnih pretokov. Nato smo vse delne volumske pretoke sešteli in 

dobili skupni volumski pretok določenega profila (tabela 2). V tabeli 2 je tudi zapisana 

povprečna hitrost vode na vsakem profilu, ki smo jo izračunali tako, da smo izračunan skupni 

volumski pretok 𝜙𝑉 delili s presekom vsakega od profilov, to je 𝑆1, 𝑆2 in 𝑆3. 

 

 
Slika 8. Graf z barvami predstavlja količino pretoka 𝜙𝒊 v določenem predelu profila 1. 
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A je naš vodotok laminaren ali turbulenten, smo določili z izračunom Reynoldsovega števila z 

enačbo (3), kjer smo za kinematično viskoznost vode na 10°C vzeli vrednost                 

1, 140 × 10−6 Ns/m−2 . Z enačbo (4) pa smo za vsak profil izračunali hidravlični radij, kjer 

smo za dolžino omočenega oboda vzeli vsoto širine dna in višine omočenih stranic korita 

struge. Izračunan hidravlični radij je znašal za prvi profil 0,27 m, za drugi profil 0,26 m in za 

tretji profil 0,29 m. Reynoldsovo število za profil 1 smo dobili 9·10
4
, za profil 2 1·10

5
 in za 

profil 3 8·10
4
. Zaključimo, da je izbran tok turbulenten, saj je vrednost Reynoldsovega števila 

veliko večja od 12500.  

 

Ker smo z izračunom Reynoldsovega števila ugotovili, da je naš tok turbulenten, smo izbrali 

enačbe za izračun pretoka za turbulentne tokove. Imeli smo na voljo dve v praksi največ 

uporabljeni enačbi: Chezy-jeva in Manningova enačba. Čeprav je naš kanal speljan umetno, 

njegovo dno sestoji iz naravnih materialov (pesek, travnato dno), kar pomeni, da nam Chezy-

jeva enačba ni prišla prav in je zato nismo uporabili. Uporabili smo Manningovo enačbo 

(enačba (5)), s katero smo izračunali srednjo hitrost izbranega profila. Vrednost 

Manningovega koeficienta 𝑛 = 0,050 smo določili iz tabele [7], saj ta ustreza za uporabo v 

primerih, kakršen je naš kanal: naravna struga s prodnatim dnom in brežinami obraslimi z 

nizko grmovno vegetacijo. Naklon kanala smo določili s pomočjo LIDAR posnetka [16] na 

vrednost 𝐼0 = 0,002. Hidravlični radij pa smo izračunali zgoraj. Vrednosti srednjih hitrosti in 

pretokov, ki smo jih izračunali z Manningovo enačbo, so podane v tabeli 2. Poleg njih smo za 

primerjavo pripisali tudi izmerjene vrednosti srednje hitrosti za vsakega od profilov in njihove 

izračunane vrednosti volumskih pretokov.  

 

Ugotovili smo da se vrednosti pretokov izračunanih iz izmerjenih vrednosti srednjih hitrosti 

na posameznem delu posameznega profila ujemajo z vrednostmi izračunanih iz Manningove 

enačbe. Če izračunamo volumske pretoke (𝜙𝑉) s kontinuitetno enačbo (enačba (2)), kot je 

izračunana srednja hitrost (𝑣𝑠𝑟) iz izmerjenih vrednosti pomnoženo s presekom (𝑆), ali če 

izračunamo iz Manningove enačbe (enačba (5)), dobimo enake vrednosti v okviru napak. 

 

 Manningova enačba Iz meritev 𝒗𝒔𝒓 

1. profil 𝒗𝒔𝒓 (0,39 ± 0,03) m/s (0,36 ± 0,01) m/s 

2. profil 𝒗𝒔𝒓 (0,38 ± 0,03) m/s (0,41 ± 0,01) m/s 

3. profil 𝒗𝒔𝒓 (0,41 ± 0,03)  m/s (0,38 ± 0,01) m/s 

  Manningova enačba Iz meritev 𝒗𝒔𝒓 

1. profil 𝝓𝑽 (0,7 ± 0,1) m
3
/s (0,7 ± 0,1) m

3
/s 

2. profil 𝝓𝑽 (0,7 ± 0,1) m
3
/s (0,8 ± 0,1) m

3
/s 

3. profil 𝝓𝑽 (0,7± 0,1) m
3
/s (0,7 ± 0,1) m

3
/s 

Tabela 2. Rezultati primerjave izračunanih vrednosti povprečnih hitrosti (𝑣𝑠𝑟) in volumskih pretokov (𝜙𝑉) po 

Manningovi enačbi ter iz meritev srednje hitrosti (𝑣𝑠𝑟) na posameznem delu profila in meritev površine delnih 

presekov. 

 

Za primerjavo smo na spletni strani ARSO preverili podatke za pretok Dravinje na lokaciji v 

bližini izvajanja naših meritev [17]. Pridobili smo podatke o pretokih na vodomerni postaji 

Loče za reko Dravinjo (2,7 m
3
/s) in vodomerni postaji Draža vas za potok                   
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Oplotnica (1,8 m
3
/s). Vodomerna postaja Loče se nahaja 2,7 km pod sotočjem Dravinje in 

Oplotnice ter približno 4,0 km od naše lokacije meritev. Vodomerna postaja Draža vas pa 

približno 370 m nad izlivom v Dravinjo. Pretok na vodomerni postaji Loče zajema skupen 

pretok Dravinje in Oplotnice. Na osnovi teh podatkov lahko izračunamo pretok Dravinje, nad 

sotočjem z Oplotnico, z odštevanjem pretoka Oplotnice od pretoka Dravinje na vodomerni 

postaji Loče. Razlika med pretokoma (0,9 m
3
/s) predstavlja pretok Dravinje do vodomerne 

postaje Loče brez Oplotnice. Zaradi dodatnih pritokov, ki se izlivajo v njo, za lokacijo 

merjenja do vodomerne postaje Loče, je podatek dober približek našim meritvam. 

 

4 ZAKLJUČEK 

V seminarju smo obravnavali merjenje pretoka odprtih vodotokov z merilnikom Vernier. 

Izmerjene srednje hitrosti in izračunane pretoke smo primerjali z napovedmi Manningove 

enačbe (enačba (5)) za srednje hitrosti kapljevin v odprtih vodotokih. Za meritve smo si 

izbrali reko Dravinjo, na njenem srednjem toku. Za to reko smo se odločili zaradi mirnosti 

toka in njene dobre dostopnosti. Meritve smo izvedli na treh različnih mestih z različnimi 

profili (slika 4). Vsakega izmed teh profilov smo razdelili po širini na sedem točk, med 

katerimi je bila enaka razdalja (slika 5). Na teh točkah smo izmerili globino vodotoka hitrosti 

na 60 % globine, kar v literaturi najpogosteje priporočajo kot globino, na kateri je izmerjena 

hitrost enaka srednji hitrosti na danem odseku. Z izračunom Reynoldsovega števila (enačba 

(3)) smo ugotovili, da je tok turbulenten. Ker je dno hrapavo, je za napoved pretoka najbolj 

primerna Manningova enačba, ki se v praksi največ uporablja za izračun pretoka in srednje 

hitrosti turbulentnih vodotokov. 

 

Ugotovili smo, da je metoda merjenja srednje hitrosti ustrezna za izbran vodotok. Prav tako se 

je merilnik hitrosti vodotoka z vmesnikom Vernier izkazal kot ustrezen, ob upoštevanju, da se 

meritev izvaja na 60 % globine in ne 40 %, kot predlaga proizvajalec merilnika. Pri samem 

merjenju z merilnikom Vernier nas je nekoliko zmotila le okornost nastavitve globine 

merjenja hitrosti. Na podlagi meritev in analiz smo ugotovili, da je v naravi zelo težko najti 

laminaren tok, četudi tako kaže na prvi pogled. Prav tako smo ugotovili, da kontinuitetna 

enačba velja, za izbran vodotok ( Dravinja), z uporabo merilnika Vernier in merjenja srednje 

hitrosti z enotočkovno metodo. Za pouk fizike je pomembna tudi naša ugotovitev, da sta 

merilnik in vmesnik dovolj enostavna za samostojno uporabo učencev. Pri tovrstnih meritvah 

je treba le biti previden, da se ne zmočimo ali da ne poškodujemo merilne opreme. Za 

dodatno branje in nadgradnjo znanja o toku realnih kapljevin pa priporočamo za začetek vir 

[6] in nadaljevanje z viri [4,5,7,12].  
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