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POVZETEK 

V diplomskem seminarju obravnavamo hlajenje modela človeške roke z vsiljeno konvekcijo. 

Napravimo analitični izračun, ki povezuje temperaturo vzdolž plašča cilindra in hitrost 

tekočine. Sestavimo merilni sistem, s katerim preverimo ustreznost analitičnega modela. 

Primerjamo izmerjene in izračunane temperature na plašču cilindra ter poiščemo razloge za 

morebitna odstopanja.  

Ključne besede: vsiljena konvekcija, merilni sistem, hitrost tekočine, hlajenje telesa, model 

človeške roke 

ABSTRACT 

In the graduate seminar we study cooling of a human arm model by a forced convection. We 

develop an analytical model connecting the cylinder surface temperature and fluid speed. We 

build a measuring system to test the analytical model. We compare the measured and calculated 

cylinder surface temperatures and suggest reasons for the observed discrepancies. 
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1 Uvod 

Aktivnosti v vodi so priljubljena prostočasna ali športna aktivnost. Pri tem se voda giblje glede 

na človeka v njej. Iz izkušenj vemo, da hiter vodni tok ne pomeni le oteženega gibanja (v kolikor 

se poskušamo gibati proti toku), temveč tudi poveča toplotni tok s telesa na vodo, kar pospeši 

ohlajanje človeškega telesa. Zapisano ne velja le za vodo temveč za vse tekočine. Enak učinek 

namreč zelo izrazito opazimo tudi v vetrovnem vremenu. Razlog je vsiljena konvekcija, to je 

vrsta konvekcije, kjer tok tekočine povzroči neka zunanja tlačna sila. Prenos toplote z ravne 

plošče, pri čemer je ena stran plošče pri konstantni temperaturi, drugo stran pa hladi naravna 

ali vsiljena konvekcija, sta leta 2013 analitično in numerično obravnavala Lindstet in Karvinen 

[1]. Pri znanih dimenzijah plošče in snovnih konstantah, kot so toplotna prevodnost plošče in 

tekočine ter toplotna prestopnost tekočine, sta spreminjala hitrost tekočine ter izračunala 

temperaturo na obliti strani plošče pri različnih hitrostih tekočine. Podoben problem, le da samo 

za naravno konvekcijo, so leta 1997 z nekaj poenostavitvami reševali tudi Kimura, Okajima in 

Kiwata, ki so rezultate teoretične napovedi tudi eksperimentalno preverili [2]. V diplomskem 

seminarju se bomo ukvarjali s podobnim problemom kot Lindstet in Karvinen [1]. Namesto 

ravne plošče, bomo z vsiljeno konvekcijo hladili cilinder, ki predstavlja model dela človeškega 

telesa (roke, noge, trupa).  

Cilj diplomskega seminarja je analitična izpeljava temperature na površini valjastega telesa v 

odvisnosti od hitrosti tekočine, ki telo obliva, ter konstrukcija merilnega sistema, ki nam bo 

omogočal analitični izračun preveriti. Pri tem bomo na notranji strani cilinder greli tako, da bo 

temperatura konstantna, spreminjali hitrost tekočine in merili temperaturo na plašču cilindra v 

odvisnosti od hitrosti tekočine. 

V diplomskem seminarju najprej opišemo fizikalne osnove prenosa toplote (poglavje 2). 

Nadalje opišemo matematični model za izračun temperature na stiku valjastega telesa in 

tekočine (poglavje 3). Sledi opis konstrukcije merilnega sistema za določanje prenosa toplote s 

telesa na tekočino (poglavje 4). Izmerjene temperature na mejni plasti med tekočino in telesom 

primerjamo s teoretično napovedanimi ter oboje primerjamo v odvisnosti od hitrosti tekočine, 

iz česar lahko sklepamo na odvisnost toplotne prestopnosti od hitrosti tekočine ter s tem tudi na 

prenos toplote s telesa na tekočino (poglavje 5). 

2 Toplota 

Toplota (Q), ki jo dovedemo ali odvedemo telesu z maso m in specifično toploto c, da se njegova 

temperatura spremeni za ∆𝑇, je enaka: 

𝑄 = 𝑚𝑐∆𝑇 .                                                                          (1) 

Sistem, ki ima višjo temperaturo od okolice, okolici toploto oddaja, sistem z nižjo temperaturo 

od okolice pa od okolice toploto prejema. V kolikor imata telo in okolica enako temperaturo, 

se toplota med njima sicer pretaka, a telo prejme toliko toplote, kot je odda. Pravimo, da sta telo 

in okolica v termodinamičnem ravnovesju [3]. 
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2.1 Prenos toplote 

Toplota se med telesoma, ki nista v termodinamičnem ravnovesju, lahko prenaša s prevajanjem, 

konvekcijo in sevanjem. Fizikalno količino, ki podaja preneseno toploto (đQ) v enoti časa (dt), 

imenujemo toplotni tok 𝑃𝑄: 

𝑃𝑄 =
đ𝑄

𝑑𝑡
 .                                                                  (2) 

Znak đ pišemo, ker toplota (Q) ni lastnost snovi (ni funkcija stanja).  

Toplota se med telesoma prevaja, ko sta telesi v neposrednem stiku. Toplotni tok teče od telesa 

z višjo temperaturo do telesa z nižjo temperaturo, dokler ni doseženo termodinamično 

ravnovesje. Toplota se med telesoma prevaja, ker gradniki snovi na stiku dveh teles med seboj 

interagirajo. Gradniki obeh teles na medsebojnem stiku med seboj trkajo. Pri tem se kinetična 

energija hitrejših gradnikov toplejšega telesa zmanjšuje, kinetična energija gradnikov 

hladnejšega telesa pa povečuje. Takšno mikroskopsko izmenjavo energije makroskopsko 

opazimo kot prevajanje toplote, ki ga matematično opišemo s Fourierjevim zakonom. Toplotni 

tok zaradi prevajanja (𝑃𝑃) je enak: 

𝑃𝑃 = −𝜆𝑆∇𝑇 ,                                                                (3) 

pri čemer je S površina, skozi katero teče toplotni tok, ∇𝑇 gradient temperature in 𝜆 toplotna 

prevodnost snovi. Negativni predznak v enačbi (3) pove, da toplotni tok teče z mesta z višjo 

temperaturo proti mestu z nižjo temperaturo. Toplotna prevodnost snovi je v splošnem funkcija 

temperature, a se njena vrednost običajno za različne temperature le malo spremeni, zato njeno 

vrednost večinoma privzamemo kot konstantno na celotnem temperaturnem intervalu. Velika 

vrednost toplotne prevodnosti snovi pomeni, da je snov dober toplotni prevodnik, zelo nizke 

vrednosti toplotne prevodnosti pa pomenijo, da je telo toplotni izolator. Primer dobrega 

toplotnega prevodnika je baker, ki ima toplotno prevodnost enako 390 W/mK, primer 

toplotnega izolatorja pa je stiropor s toplotno prevodnostjo 0,040 W/mK [3]. 

Možen način izmenjave energije med telesom in okolico je tudi preko elektromagnetnega 

valovanja, kar imenujemo sevanje. Telo s površino S in temperaturo T, oddaja okolici toplotni 

tok zaradi sevanja 𝑃𝑆, ki je enak: 

𝑃𝑆 = 𝜎𝜀𝑆𝑇4 ,                                                                     (4) 

pri tem je 𝜎 = 5,67 ⋅ 10−8 Wm−2K−4 Stefanova konstanta, 𝜀 ∈ (0,1) pa emisivnost telesa. 

Telo z emisivnostjo 1 imenujemo črno telo [4]. Ko telo oddaja energijo s sevanjem, hkrati 

prejema tudi energijo, ki jo je s sevanjem oddaja okolica s temperaturo 𝑇𝑂. Toplotni tok 𝑃𝑆𝑂, ki 

ga zaradi sevanja okolice telo absorbira, je definiran kot: 

𝑃𝑆𝑂 = 𝜎𝜀𝑆𝑇𝑂
4 .                                                                 (5) 
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Skupni toplotni tok 𝑃𝐶, ki ga telo oddaja zaradi sevanja, je enak razliki med izsevanim toplotnim 

tokom in absorbiranim toplotnim tokom: 

𝑃𝐶 = 𝜎𝜀𝑆(𝑇4 − 𝑇𝑂
4

)  .                                                         (6) 

2.2 Konvekcija 

Ker se bomo ukvarjali s hlajenjem cilindra zaradi toka tekočine vzdolž njegovega plašča, nas 

posebej zanima konvekcija. Pri konvekciji toploto prenaša tekočina, ki teče ob trdnem telesu. 

Glede na vzrok gibanja tekočine ločimo naravno in vsiljeno konvekcijo. Pri naravni konvekciji 

telo z višjo temperaturo od tekočine, tekočini oddaja toploto. Del tekočine ob telesu se pri tem 

segreje, razširi in postane redkejši. Zaradi vzgona se segreti del tekočine dvigne, nadomesti pa 

ga hladnejši del. Pri naravni konvekciji je gibanje tekočine torej rezultat toplotnega toka 𝑃𝐾 s 

telesa na tekočino: 

𝑃𝐾 = 𝛬𝑆(𝑇 − 𝑇𝑇) ,                                                           (7) 

kjer je T temperatura površine telesa, ki ga obliva tekočina, 𝑇𝑇 temperatura tekočine in 𝛬 

toplotna prestopnost tekočine [5]. 

Pri vsiljeni konvekciji gibanja tekočine ne povzroči toplotni tok s telesa na tekočino (enačba 

(7)), temveč nek zunanji dejavnik npr. črpalka, ventilator, veter ali gibanje telesa skozi tekočino. 

Toplotni tok s telesa na tekočino je enak kot pri naravni konvekciji (enačba (7)), le, da je 

koeficient toplotne prestopnosti ob geometriji telesa, odvisen tudi od hitrosti tekočine. V 

vsakdanjem življenju lahko opazimo izrazit vpliv vsiljene konvekcije na prestop toplote v 

vetrovnih dneh. Govorimo o občutku mraza zaradi vetra, pojav pa poljudno imenujemo z 

angleškim izrazom »wind chill«. V hladnem vremenu se tanka plast zraka ob koži segreje in 

služi kot toplotni izolator našega telesa. Če je vreme vetrovno, veter segreto plast zraka odpihne 

stran, nadomesti pa jo hladen zrak. Višja kot je hitrost vetra, bolj izrazit je občutek mraza. Pri 

dani temperaturi zraka 𝑇𝑍, je temperatura zraka 𝑇𝑍
(𝑊𝐶), ki jo občutimo pri določeni hitrosti vetra 

v, nižja (tabela 1) [6]. 
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𝑇𝑍 [°C] 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 

𝑇𝑍
(𝑊𝐶) [°C] 

v [km/h] 5 4 -2 -7 -13 -19 -24 -30 -36 

15 2 -4 -11 -17 -23 -29 -35 -41 

25 1 -6 -12 -19 -25 -32 -38 -44 

35 0 -7 -14 -20 -27 -34 -40 -47 

45 -1 -8 -15 -21 -28 -35 -42 -48 

55 -2 -8 -15 -22 -29 -36 -43 -50 

65 -2 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 

Tabela 1. Temperatura zraka (𝑇𝑍
(𝑊𝐶)), ki jo občutimo pri hitrosti vetra (v) in dejanski temperaturi zraka 𝑇𝑍 [6]. 

Vsiljena konvekcija se uporablja na številnih področjih. V računalniških in drugih elektronskih 

vezjih se razne komponente predvsem po dolgotrajnem delovanju lahko prekomerno segrejejo. 

Ker ohlajanje z naravno konvekcijo ni dovolj učinkovito, namestimo ob vezje ventilator, ki čez 

elektronske komponente poganja zračni tok (slika 1). Hitrejše kot je vrtenje ventilatorja, višja 

je hitrost zraka in hlajenje je učinkovitejše [7]. Na podoben način deluje tudi sistem hlajenja 

motorja v avtomobilih. Voda, ki se v bloku motorja zelo segreje, teče skozi hladilnik. Ventilator 

skrbi zato, da čez hladilnik teče zračni tok. Zaradi toka hladnega zraka se voda ohladi in 

ponovno vstopi v nov cikel (slika 2) [8]. 
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Slika 1. Elektronsko vezje z nameščenim ventilatorjem [9] 

 

 

Slika 2. Avtomobilski motor z označenim hladilnikom, ventilatorjem in cevovodom z vodo [10] 

 

3 Hlajenje cilindra s prisilno konvekcijo  

Pri potapljanju in drugih vodnih aktivnostih se v vodi gibljemo, zato se voda glede na nas giblje 

z določeno hitrostjo. Zanima nas, kako hitrost gibanja v vodi vpliva na toplotni tok s telesa na 

vodo. Kot model delov človeškega telesa (roke, noge ali trupa) izberemo cilinder. Ker je zaradi 

termoregulacije podkožna temperatura približno konstantna, grejemo cilinder na notranji strani 

tako, da ima ves čas konstantno temperaturo 𝑇𝑁. Temperatura vode daleč stran od cilindra je 

𝑇∞, temperatura na površini cilindra je 𝑇𝑃, dolžina cilindra je L, polmer cilindra je R, debelina 

stene cilindra je d, vzdolž njegove zunanje strani pa teče vodni tok s hitrostjo 𝑣 (slika 3). 
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Slika 3. Cilinder kot model človeške roke z dolžino L. Temperatura znotraj cilindra je 𝑇𝑁, polmer cilindra je R, 

debelina cilindra je d. Hitrost vodnega toka je 𝑣, temperatura vode na površini cilindra je 𝑇𝑃, daleč stran od cilindra 

pa 𝑇∞. Tanka rezina debeline 𝑑𝑟 leži v steni cilindra in je od središča cilindra oddaljena za r. Koordinatni sistem 

postavimo tako, da os x kaže vzdolž osi cilindra, os y pa pravokotno nanjo. 

Izhodišče koordinatnega sistema postavimo na začetek cilindra tako, da je izhodišče osi x na 

zunanji ploskvi cilindra. Zanima nas toplotni tok 𝑃𝑃
′, ki teče skozi steno cilindra zaradi 

prevajanja. V stacionarnem stanju je toplotni tok 𝑃𝑃
′ konstanten, saj toliko toplote kot je v 

določenem času del stene cilindra prejme, je v enakem času tudi odda. Toplotni tok skozi tanko 

rezino debeline 𝑑𝑟, ki je od središča cilindra oddaljena za r, je enak: 

𝑃𝑃
′ = −𝜆𝐶2𝜋𝐿𝑟

𝑑𝑇

𝑑𝑟
 ,                                                (8) 

kjer je 𝜆𝐶 toplotna prevodnost stene cilindra, 𝑑𝑇 pa razlika med temperaturo za in pred rezino 

debeline 𝑑𝑟. V enačbi (8) ločimo spremenljivke in vstavimo integracijske meje: 

𝑃𝑃
′ ∫

𝑑𝑟

𝑟

𝑅+𝑑

𝑅
= − ∫ 𝜆𝐶2𝜋𝐿𝑑𝑇

𝑇𝑃

𝑇𝑁
 .                                    (9) 

Po integriranju izrazimo toplotni tok 𝑃𝑃
′: 

𝑃𝑃
′ = 2𝜋𝐿𝜆𝐶

(𝑇𝑁−𝑇𝑃)

ln(1+
𝑑

𝑅
)
 .                                                      (10) 

S površine cilindra na vodo teče toplotni tok 𝑃𝐾
′: 

𝑃𝐾
′ = 𝛬𝑉2𝜋𝐿𝑅 (1 +

𝑑

𝑅
) (𝑇𝑃 − 𝑇∞) ,                                          (11) 

pri čemer je 𝛬𝑉 toplotna prestopnost vode [1]. V primeru, ko je debelina stene cilindra veliko 

manjša od polmera (𝑑 ≪ 𝑅), lahko enačbo (10) v linearnem približku zapišemo kot: 

𝑃𝑃
′ = 2𝜋𝑅𝐿𝜆𝐶

(𝑇𝑁−𝑇𝑃)

𝑑
 .                                                      (12) 



7 

 

Izraz je enak enačbi za toplotni tok skozi ravno ploščo dolžine L, debeline d in širine 2𝜋𝑅. Ob 

upoštevanju istega približka (𝑑 ≪ 𝑅), lahko v enačbi (11) zanemarimo debelino stene cilindra 

(d) in toplotni tok 𝑃𝐾
′ izrazimo kot: 

𝑃𝐾
′ = 𝛬𝑉2𝜋𝐿𝑅(𝑇𝑃 − 𝑇∞) .                                               (13) 

Ko je doseženo termodinamično ravnovesje, je toplotni tok skozi steno cilindra zaradi 

prevajanja (𝑃𝑃
′) enak toplotnemu toku s plašča cilindra na vodo (𝑃𝐾

′): 

2𝜋𝑅𝐿𝜆𝐶
(𝑇𝑁−𝑇𝑃)

𝑑
= 𝛬𝑉2𝜋𝐿𝑅(𝑇𝑃 − 𝑇∞) .                            (14) 

Iz enačbe (14) izrazimo temperaturo na plašču cilindra (𝑇𝑃) in jo vstavimo v enačbo (12): 

𝑃𝑃
′ =

𝑇𝑁−𝑇∞
1

2𝜋𝑅𝐿Λ𝑉
+

𝑑

2𝜋𝑅𝐿𝜆𝐶

 .                                                    (15) 

Enak cilinder bi v limitnem primeru neskončne toplotne prestopnosti vode (𝛬𝑉) imel 

temperaturo na zunanji strani plašča enako 𝑇∞. Toplotni tok 𝑃𝑃
∗, ki zaradi prevajanja teče skozi 

steno tega cilindra je enak: 

𝑃𝑃
∗ = 2𝜋𝑅𝐿𝜆𝐶

(𝑇𝑁−𝑇∞)

𝑑
 .                                                 (16) 

Toplotni tok 𝑃𝑃
′ (enačba (15)) delimo s toplotnim tokom 𝑃𝑃

∗(enačba (16)). Tako definiramo 

brez dimenzijsko količino ζ [1]: 

ζ =
1

1+
𝜆𝐶

𝑑Λ𝑉

 .                                                              (17) 

V kolikor pa za toplotni tok 𝑃𝑃
′ uporabimo enačbo (12) in ga delimo z 𝑃𝑃

∗(enačba (16)), dobimo 

naslednji izraz za ζ: 

ζ =
𝑇𝑁−𝑇𝑃

𝑇𝑁−𝑇∞
 .                                                            (18) 

Brez dimenzijsko količino ζ uvedemo zaradi kompaktnejšega pisanja pri nadaljnji izpeljavi 

odvisnosti temperature na plašču cilindra od hitrosti tekočine. Pove nam, kolikšno je razmerje 

toplotnih tokov skozi dva enaka cilindra, ki jih grejemo tako, da imata na eni strani temperaturo 

𝑇𝑁. Pri obeh cilindrih je debelina stene zanemarljiva v primerjavi z njegovim polmerom. En 

cilinder hladimo s vsiljeno konvekcijo tako, da je temperatura na stiku plašča in tekočine enaka 

𝑇𝑃. Drugi cilinder pa hladimo tako, da je temperatura na zunanji strani njegovega plašča enaka 

𝑇∞, kar se zgodi v limitnem primeru neskončne toplotne prestopnosti vode (𝛬𝑉). 

Prenos toplote s telesa zaradi konvekcije lahko opišemo z Nusseltovim številom (Nu), ki je 

definirano kot razmerje med toploto, ki se skozi tekočino prenese zaradi konvekcije, in toploto, 

ki bi se v primeru mirujoče tekočine skozi tekočino prenesla zaradi prevajanja [11]: 
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𝑁𝑢 =
𝛬𝑉𝑙

𝜆𝑉
 ,                                                           (19) 

pri tem je l tipična dimenzija telesa, ki je v našem primeru kar dolžina valja L. Nusseltovo 

število nam torej pove, koliko je toplotni tok povečan zaradi gibanja tekočine. Za prisilno 

konvekcijo ima Nusseltovo število obliko [12]: 

𝑁𝑢 =
𝐶

𝑚
𝑅𝑒𝑚𝑃𝑟𝑛 ,                                                   (20) 

kjer za laminarni tok tekočine velja 𝐶 = 0,332, 𝑚 = 1/2 in 𝑛 = 1/3, za turbulentni tok pa    

𝐶 = 0,0287, 𝑚 = 4/5 in 𝑛 = 3/5 [13]. Pr je Prandtlovo število: 

𝑃𝑟 =
𝑐𝜂

𝜆𝑉
 ,                                                             (21) 

kjer je c specifična toplota, 𝜂 viskoznost in 𝜌 gostota tekočine [11]. Re je Reynoldsovo število: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝑙

𝜂
 .                                                           (22) 

Pričakujemo, da temperatura na stiku plašča valja in vode ne bo enaka po vsem plašču, temveč 

bo odvisna od mesta na cilindru: 

𝑇𝑃 = 𝑇𝑃(𝑥) .                                                             (23) 

Predpostavimo, da se vzdolž plašča cilindra spreminjata tudi Reynoldsovo in Nusseltovo 

število. V izrazu za Nusseltovo število (enačba (19)) in Reynoldsovo število (enačba (22)) zato 

za tipično dimenzijo vstavimo vrednost krajevne koordinate x:  

𝑁𝑢 =
𝛬𝑉𝑥

𝜆𝑉
 .                                                           (24) 

in 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝑥

𝜂
 .                                                           (25) 

S tem približkom smo predpostavili, da lahko Reynoldsovo število (Re) in Nusseltovo število 

(Nu) pri koordinati x na cilindru dolžine L, izračunamo kot, da bi imeli cilinder dolžine x. Vpliv 

preostalega dela cilindra z dolžino L-x smo s tem zanemarili. Iz enačbe (19), izrazimo toplotno 

prestopnost vode in jo vstavimo v enačbo (17): 

ζ =
1

1+
𝑥

𝑁𝑢 
𝜆𝑉
𝜆𝐶

 𝑑

 .                                                         (26) 

Vse enačbe, v katerih nastopa temperatura na površini cilindra 𝑇𝑃, lahko v primeru 𝑇𝑃 = 𝑇𝑃(𝑥) 

še vedno uporabljamo. Namesto 𝑇𝑃 moramo upoštevati povprečno temperaturo na plašču 

cilindra 𝑇𝑃(𝑥), ki jo na plašču cilindra z dolžino x izračunamo kot: 
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𝑇𝑃(𝑥) = 1

𝑥
∫ 𝑇𝑃(𝑥′)𝑑𝑥′

𝑥
0  .                                                     (27) 

Enačbo (27) pomnožimo z x in po x tudi odvajamo, da dobimo linearno aproksimacijo za 

krajevno odvisnost temperature na površini cilindra: 

𝑇𝑃(𝑥) = 𝑇𝑃(𝑥) + 𝑥
𝑑𝑇𝑃(𝑥)

𝑑𝑥
 .                                                    (28) 

Na levi in desni strani enačbe (28) najprej odštejemo 𝑇𝑁 nato delimo z (𝑇𝑁 − 𝑇∞)  in na koncu 

množimo z (-1). Z upoštevanjem izraza za ζ (enačba (18)), dobimo naslednji izraz:  

𝑇𝑁−𝑇𝑃(𝑥)

𝑇𝑁−𝑇∞
= ζ + 𝑥

𝑑𝜁

𝑑𝑥
 .                                                     (29) 

V enačbo (29) vstavimo izraz za ζ (enačba (26)) in po preoblikovanju dobimo:  

𝑇𝑁−𝑇𝑃(𝑥)

𝑇𝑁−𝑇∞
=

𝑁𝑢𝜆𝑉 𝑑

𝑥 𝜆𝐶
(𝑚+

𝑁𝑢 𝜆𝑉 𝑑

𝑥 𝜆𝐶
)

(1+
𝑁𝑢 𝜆𝑉 𝑑

𝑥 𝜆𝐶
)

2  .                                            (30) 

Iz enačbe (30) izrazimo temperaturo na zunanji strani plašča pri koordinati x: 

𝑇𝑃(𝑥) = 𝑇𝑁 −

𝑁𝑢 𝑑

𝑥 𝜆𝐶
(𝑚+

𝑁𝑢 𝜆𝑉 𝑑

𝑥𝜆𝐶
)

(1+
𝑁𝑢 𝜆𝑉 𝑑

𝑥 𝜆𝐶
)

2 (𝑇𝑁 − 𝑇∞) .                             (31) 

Enačba (31) podaja odvisnost temperature na površini cilindra pri določeni krajevni koordinati 

x od hitrosti tekočine v (hitrost je skrita v Nusseltovem številu, ki vsebuje Reynoldsovo število 

(enačba (22))). Na temperaturo 𝑇𝑃(𝑥) vplivajo vrednosti snovnih konstant, kot so toplotna 

prevodnost telesa in tekočine, viskoznost, gostota in hitrost tekočine, toplotna prestopnost 

tekočine in tipična dimenzija telesa. Vse te konstante vplivajo na velikost toplotnega toka s 

telesa na tekočino. Empirične konstante C, m in n pa so odvisne od tipa toka tekočine, torej od 

tega, ali je laminaren ali turbulenten. Ustreznost teoretičnega modela, ki nas je pripeljal do 

enačbe (31), bomo v nadaljevanju tudi eksperimentalno preverili. 

4 Konstrukcija merilnega sistema za določanje prenosa toplote s telesa 

na tekočino 

Konstrukcije merilnega sistema, s katerim želimo eksperimentalno potrditi analitično dobljen 

izraz za temperaturo na plašču cilindra (enačba (31)), se lotimo tako, da najprej skonstruiramo 

model človeške roke. Da bo model karseda realno predstavljal človeško roko, mora biti 

temperatura v njegovi notranjosti okoli 37 °C. Za zagotovitev ustrezne temperature uporabimo 

grelni kabel, ki ob priključitvi na električno napetost oddaja Joulovo toploto. Grelni kabel 

namestimo na notranjo stran plašča bakrenega cilindra, ki je toplotni prevodnik, s čimer 

zagotovimo čim bolj enakomerno temperaturno porazdelitev po celotnem modelu. Bakreni 

cilinder oblečemo z umetnim usnjem, s čimer simuliramo človeško kožo. V notranjost, na 
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notranjo stran plašča bakrenega cilindra, namestimo še temperaturni senzor, s katerim bomo 

spremljali temperaturo znotraj modela. Temperaturo bi natančneje merili, če bi senzor namestili 

pod usnjeno prevleko, kar pa bi motilo tok vode. Zaradi veliko večje toplotne prevodnosti bakra 

v primerjavi s toplotno prevodnostjo usnja pričakujemo, da bo temperatura na zunanji strani 

bakrenega cilindra praktično enaka temperaturi na njegovi notranji strani, s čimer tudi 

upravičimo opisano namestitev temperaturnega senzorja. Cilinder na obeh straneh zapremo z 

lesenima zamaškoma, ki ju oblikujemo tako, da bo tok vode čim bolj laminaren. Za merjenje 

temperature na plašč modela namestimo temperaturne senzorje (slika 4). 

 

Slika 4. Model človeške roke z nameščenimi temperaturnimi senzorji 

Uporabljeni temperaturni senzorji so senzorji LM335, ki delujejo kot zenerjeva dioda, katere 

zenerjeva napetost je sorazmerna z absolutno temperaturo [13]. Pred uporabo je potrebno 

senzorje umeriti. Umerjanje (kalibracijo) izvedemo pri neki poznani temperaturi npr. v 

mešanici vode in ledu, za katero vemo, da ima pri normalnih pogojih temperaturo 0 °C. Hitrost 

vode, ki obliva model roke, bomo uravnavali z ventilom.  

Hitrost tekočine merimo sočasno na dva različna načina. Ob predpostavki, da imamo 

stacionaren tok in je torej volumski pretok konstanten, lahko hitrost vode (v) posredno izmerimo 

preko vodomera (slika 5). Vodomer deluje tako, da tekočina vrti majhno turbino, zasuk turbine 

pa je odvisen od volumna tekočine (V), ki steče skozi vodomer. Merilnik je umerjen tako, da 

na podlagi zasuka turbine na številčnici izpiše volumen tekočine. Hitrost tekočine (v) 

izračunamo tako, da volumen tekočine (V), ki se v času t preteče skozi vodomer, delimo s časom 

t in presekom vodomera 𝑆𝑉: 

𝑣 =
𝑉

𝑡 𝑆𝑉
 .                                                                  (32) 
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Slika 5. Vodomer 

V kolikor je tekočina nestisljiva, lahko za merjenje hitrosti uporabimo tudi venturijevo cev 

(slika 6). Ker je stisljivost vode zanemarljiva, lahko ta način merjenja hitrosti tekočine 

uporabimo tudi v našem primeru. Venturijeva cev je sestavljena iz širšega in ožjega dela, ki ju 

povezuje U-cevka. U-cevka je približno do polovice napolnjena s kapljevino, ki je gostejša od 

tekočine katere hitrost merimo, prav tako pa se z njo tudi ne meša. 

 

Slika 6. Venturijeva cev. Gostota tekočine v U- cevki je 𝜌′, gostota tekočine, katere hitrost merimo, je 𝜌. A in B 

sta točki na tokovnici na mestih, kjer merimo tlak. Tlak v točki A je 𝑝𝐴, hitrost tekočine v tej točki je 𝑣𝐴, presek 

cevi pa 𝑆𝐴. Tlak v točki B je 𝑝𝐵, hitrost tekočine v točki B je 𝑣𝐵, presek cevi pa 𝑆𝐵. H je višinska razlika med 

gladinama tekočine v krakih U-cevke. 

Označimo z 𝑆𝐴 presek širšega dela cevi, z 𝑆𝐵 pa presek ožjega dela. Hitrost vode v širšem delu 

označimo z 𝑣𝐴, z 𝑣𝐵 pa hitrost vode v ožjem delu cevi. Tok tekočine opišemo s kontinuitetno: 

𝑆𝐴𝑣𝐴 =  𝑆𝐵𝑣𝐵 ,                                                           (33) 

ter Bernoullijevo enačbo: 
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𝑝𝐴 +
𝜌𝑉𝑣𝐴

2

2
= 𝑝𝐵 +

𝜌𝑉𝑣𝐵
2

2
 ,                                                 (34) 

kjer je 𝜌𝑉 gostota vode. Upoštevali smo, da ima tokovnica, za katero smo zapisali Bernoullijevo 

enačbo, v točkah A in B enako višino nad poljubnim referenčnim nivojem. Tlačno razliko med 

točkama A in B izmerimo z U-cevko: 

𝑝𝐴 − 𝑝𝐵 = 𝜌′𝑔𝐻 ,                                                      (35) 

pri čemer je 𝜌′ gostota kapljevine v U-cevki,  𝑔 težni pospešek in H višinska razlika med 

gladinama tekočine v krakih U-cevke. Iz kontinuitetne enačbe (enačba (33)) in Bernoullijeve 

enačbe (enačba (34)), lahko z upoštevanjem enačbe (35) hitrost tekočine v širšem delu 

venturijeve cevi izrazimo kot: 

𝑣𝐴 = √
2 𝜌′𝑔 𝐻

𝜌[(
𝑆𝐴
𝑆𝐵

)
2

−1]

 .                                                     (36) 

V merilni sistem je potrebno vključiti še vodno črpalko ter rezervoar, iz katerega bo črpalka 

črpala vodo in se bo nazaj vanj tudi stekala. Ker se voda ob stiku z modelom segreje, mora biti 

rezervoar dovolj velik, da to gretje ne bo bistveno vplivalo na temperaturo vode v rezervoarju, 

tj. imeti mora čim večjo toplotno kapaciteto. Na sliki 7 je shema merilnega sistema.  

 

Slika 7. Shema merilnega sistema z označenimi vsemi potrebnimi komponentami 

Temperaturni senzor za merjenje temperature obtekajoče vode namestimo tako, da bomo lahko 

z njim izmerili temperaturo vode daleč stran od modela roke (𝑇∞ v analitičnem izračunu). 

Posebno pozornost je potrebno nameniti temu, da rezervoar tudi takrat, ko je cev z modelom 

roke popolnoma poplavljena, ni povsem poln. Tako se izognemo poškodbam sistema zaradi 



13 

 

morebitnega previsokega tlaka in dejstva, da je voda praktično nestisljiva. Po shemi (slika 7), 

izdelamo merilni sistem (slika 8), ki nam omogoča testiranje analitičnega modela (enačba (31)). 

 

Slika 8. Merilni sistem 

5 Rezultati 

Za izračun hitrosti vode po enačbi (36), za težni pospešek uporabimo vrednost 9,81 m/s2 in za 

gostoto tekočine (uporabili smo tekoči med) v U-cevki vrednost 1350 kg/m3. Presek ožjega 

dela venturijeve cevi 𝑆𝐵 meri 1,9 ⋅ 10−4  m2, presek njenega širšega dela 𝑆𝐴 pa 1,2 ⋅ 10−2  m2. 

Toplotna prevodnost umetnega usnja (𝜆𝐶) je enaka 0,15 W/mK, njegova debelina (d) meri       

2,0 mm, premer (R) meri 3,1 cm, dolžina (L) pa 27,0 cm. Ker je Reynoldsovo število (Re) 

majhno, v enačbi (20) uporabimo vrednosti 𝐶 = 0,332, 𝑚 = 1/2 in 𝑛 = 1/3, to so vrednosti 

za laminarni tok [12]. Za temperaturo vode daleč stran od modela roke (𝑇∞) smo izmerili 

vrednost (20,5 ± 0,2) °C, za temperaturo v notranjosti cilindra (𝑇𝑁) pa vrednost                 

(35,0 ± 0,2) °C. Vse snovne lastnosti za vodo pri temperaturi na intervalu med 25 °C in 35 °C, 

so zbrane v tabeli 2 [14]. 

𝜆𝑉 

[W/m K] 

𝜂 

[Pa s] 

c 

[J/kg K] 

 

𝜌𝑉 

[kg/m3] 
0,61 ± 0,01 (8,1 ± 0,8) ⋅ 10−4 (417,9 ± 0,1) ⋅ 101 (99,8 ± 0,2) ⋅ 101 

Tabela 2. Vrednosti za toplotno prevodnost (𝜆𝑉), viskoznost (𝜂), specifično toploto (c) ter gostoto vode (𝜌𝑉). 

Vrednosti veljajo na temperaturnem intervalu med 25 °C in 35 °C. 

Na isti graf nanesemo analitično izračunane ter eksperimentalno izmerjene vrednosti za 

temperaturo na površini cilindra v odvisnosti od hitrosti vode, ki cilinder obliva (slika 9). 

Izračunamo ter izmerimo temperature na mestu, ki je (0,7 ± 0,2) cm in (10,0 ± 0,2) cm 

oddaljeno od začetka modela. Pri obeh oddaljenostih od začetka modela (x) opazimo enak trend: 

temperatura na plašču cilindra se z večanjem hitrosti vode (v) zmanjšuje. 
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Slika 9. Temperatura na površini modela roke (𝑇𝑃(𝑥)) na oddaljenosti x od začetka modela, v odvisnosti od hitrosti 

vode (v), ki obliva model roke. Točke predstavljajo izmerjene vrednosti, krivulje pa analitično izračunane 

vrednosti. Rumene točke in krivulja predstavljajo vrednosti pri 𝑥 = (0,7 ± 0,2) cm, modre točke in krivulja pa 

vrednosti pri 𝑥 = (10,0 ± 0,2) cm. 

Izmerjene temperature na plašču cilindra so pri majhnih hitrostih višje od analitično 

izračunanih, pri večjih hitrostih pa nižje. Pri višjih hitrostih tok verjetno zaradi motenj 

temperaturnih senzorjev (slika 4), postane turbulenten. Kot sta pokazala Lindstet in Karvinen 

[1], pa je znižanje temperature zaradi vsiljene konvekcije v primeru turbulentnega toka večje. 

Ali je tok pri višjih hitrostih zares turbulenten, preverimo tako, da primerjamo izmerjene 

vrednosti za temperaturo na površini modela roke (𝑇𝑃(𝑥)) v odvisnosti od hitrosti vode (v) s 

teoretično napovedanimi vrednostmi tako za laminaren, kot za turbulenten tok (slika 10). 

Izmerjene vrednosti za temperaturo na stiku plašča cilindra in tekočine (𝑇𝑃(𝑥)), v odvisnosti od 

hitrosti tekočine (v), so bližje teoretično napovedanim vrednostim za primer laminarnega toka, 

kot teoretično napovedanim vrednostim za turbulenten tok. Zaključimo lahko, da je bil tok vode 

bližje laminarnemu kot turbulentnemu, kar dodatno opravičuje izbiro vrednosti konstant        

𝐶 = 0,332, 𝑚 = 1/2 in 𝑛 = 1/3, torej vrednosti za laminaren tok [12]. Pri višjih hitrostih pa 

tok vode prehaja v turbulentnega, saj se izmerjene vrednosti temperature na plašču cilindra v 

odvisnosti od hitrosti tekočine, približujejo teoretično napovedanim vrednostim za turbulenten 

tok. Odstopanje izmerjenih vrednosti od analitično napovedanih pa gre pripisati tudi 

poenostavitvi, ko za tipično dimenzijo l v enačbah (24) in (25) vstavimo oddaljenost od začetka 
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modela (x). Kot smo že razložili, je to približek, saj vrednosti Reynoldsovega in Nusseltovega 

števila, od katerih je odvisna temperatura na plašču cilindra, pri oddaljenosti x od začetka 

modela dolžine L računamo kot Reynoldsovo in Nusseltovo število za cilinder dolžine x, s čimer 

zanemarimo vpliv preostalega dela cilindra. Tako izmerjene kot analitično izračunane 

temperature pa potrjujejo, da je pri višji hitrosti tekočine temperatura na površini oblitega telesa 

nižja. 

 

 

Slika 10. Temperatura na površini modela roke (𝑇𝑃(𝑥)) na oddaljenosti 𝑥 = (10,0 ± 0,2) cm od začetka modela, 

v odvisnosti od hitrosti vode (v), ki obliva model roke. Točke predstavljajo izmerjene vrednosti, krivulje pa 

teoretično napovedane vrednosti. Modra krivulja predstavlja teoretično napovedane vrednosti za laminaren tok, 

vijolična krivulja pa teoretično napovedane vrednosti za turbulenten tok. 

Pri določeni hitrosti vode primerjamo tudi analitično in eksperimentalno dobljene podatke za 

temperaturo na različnih mestih na površini modela (slika 11). 
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Slika 11. Temperatura na površini modela roke 𝑇𝑃(𝑥) v odvisnosti od oddaljenosti od začetka modela (x). Točke 

predstavljajo izmerjene vrednosti, krivulje pa analitično izračunane vrednosti. Rumene točke in krivulja 

predstavljajo vrednosti za hitrost vode 𝑣 = (0,055 ± 0,002) m/s, modre točke in krivulja pa za hitrost vode        

𝑣 = (0,030 ± 0,002) m/s. 

Izmerjene in teoretično napovedane vrednosti se dobro ujemajo. Razberemo lahko, da 

temperatura na stiku plašča modela in tekočine (𝑇𝑃(𝑥)) najbolj pade na začetku modela, proti 

koncu pa je znižanje temperature zaradi oblivanja vode vedno manjše. Razlog je najverjetneje 

ta, da voda, ko teče po modelu prejema toploto, zaradi česar se ji temperatura povečuje. 

Posledično je hlajenje proti koncu modela šibkejše kot na začetku. Ker je uporaba vrednosti x 

za tipično dimenzijo telesa v Reynoldsovem in Nusseltovem številu (enačba (24) in (25)) 

približek, gre odstopanje izmerjenih in teoretično napovedanih vrednosti pripisati tudi tej 

poenostavitvi. V kolikor pa bi za tipično dimenzijo cilindra uporabili kar njegovo dolžino (L), 

bi kot rezultat teoretičnega modela dobili, da se temperatura na stiku plašča in tekočine ne 

spreminja s koordinato x, kar bi bilo v popolnem neskladju z meritvami. Ali je tok vode bil 

zares laminaren, kot smo z izbiro vrednosti konstant 𝐶 = 0,332, 𝑚 = 1/2 in 𝑛 = 1/3 

predpostavili, ponovno preverimo tako, da primerjamo izmerjene vrednosti za temperaturo na 

površini modela roke (𝑇𝑃(𝑥)), v odvisnosti od lege vzdolž plašča cilindra (x), z teoretično 

napovedanimi vrednostmi, tako za laminaren, kot za turbulenten tok (slika 12) [12]. Vidimo, 

da se izmerjene vrednosti temperature vzdolž plašča modela roke dobro ujemajo z teoretično 

napovedanimi vrednostmi za laminaren tok, kar ponovno potrdi ustreznost izbiro vrednosti 

parametrov 𝐶, 𝑚 in 𝑛. 
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Slika 12. Temperatura na površini modela roke (𝑇𝑃(𝑥)) pri hitrosti vode 𝑣 = (0,055 ± 0,002) m/s, v odvisnosti 

od lege vzdolž plašča cilindra (x). Točke predstavljajo izmerjene vrednosti, krivulje pa teoretično napovedane 

vrednosti. Modra krivulja predstavlja teoretično napovedane vrednosti za laminaren tok, vijolična krivulja pa 

teoretično napovedane vrednosti za turbulenten tok. 

6 Zaključek 

V diplomskem seminarju smo obravnavali vpliv hitrosti oblivajoče tekočine na temperaturo 

plašča cilindra, katerega notranjost ima konstantno temperaturo 𝑇𝑁. Temperatura na stiku plašča 

cilindra in tekočine je 𝑇𝑃. Ker je debelina plašča cilindra veliko manjša od njegovega polmera, 

smo enačbo za prevajanje toplote skozi plašč valja lahko v linearnem približku nadomestili s 

prevajanjem skozi ravno ploščo z dolžino enako dolžini valja in širino enako obsegu valja 

(enačba (12)). Prenos toplote s telesa zaradi konvekcije smo opisali z Nusseltovim številom 

(enačba (19)), ki podaja razmerje  med toploto, ki se skozi tekočino prenese zaradi konvekcije, 

in toploto, ki bi se v primeru mirujoče tekočine skozi tekočino prenesla zaradi prevajanja. 

Nusseltovo število pa lahko izrazimo tudi z Reynoldsovim številom (Re), ki je odvisno od 

hitrosti tekočine (v), in Prandtlovim številom (Pr) (enačba (20)). Temperaturo na plašču cilindra 

smo izrazili z Nusseltovim številom, toplotno prevodnostjo stene cilindra, toplotno 

prevodnostjo vode, temperaturo v notranjosti cilindra in temperaturo vode daleč stran od 

cilindra (enačba (31)). 
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Izdelali smo model človeške roke, ki smo ga greli tako, da je bila temperatura v njegovi 

notranjosti konstantna in enaka temperaturi človeškega telesa. Cilinder smo oblekli z umetnim 

usnjem, s čimer smo simulirali človeško kožo. Na obeh koncih smo cilinder zaprli z lesenima 

zamaškoma in po plašču cilindra namestili temperaturne senzorje. Cilinder smo oblivali z vodo, 

katere hitrost smo uravnavali z ventilom. Hitrost vode smo merili z venturijevo cevjo in 

posredno tudi preko vodomera (slika 5). V merilni sistem smo vključili tudi rezervoar, iz 

katerega je na eni strani črpalka zajemala vodo, na drugi strani pa se je voda vanj stekala nazaj. 

Merili smo odvisnost temperature vzdolž cilindra na stiku plašča cilindra in vode v odvisnosti 

od hitrosti vode. Merilni sistem je na sliki 8. 

Rezultate meritev temperature na stiku plašča modela roke in tekočine v odvisnosti od 

oddaljenosti od začetka modela in odvisnosti od hitrosti tekočine, smo primerjali z analitičnimi 

napovedmi (sliki 9 in 11). Tako analitični kot eksperimentalni rezultati pokažejo, da se 

temperatura na površini modela z naraščajočo hitrostjo oblivajoče tekočine zmanjšuje. Pri 

odvisnosti temperature na plašču cilindra od hitrosti vode, smo ugotovili, da so izmerjene 

temperature na plašču cilindra pri majhnih hitrostih vode višje od analitično izračunanih, pri 

višjih hitrostih pa nižje (slika 9). Pri višjih hitrostih tok vode prehaja v turbulentnega, saj se 

izmerjene vrednosti temperature na stiku plašča modela roke in tekočine, v odvisnosti od 

hitrosti tekočine, približujejo teoretično napovedanim vrednostim za turbulenten tok (slika 10). 

To je najverjetneje posledica temperaturnih senzorjev, ki jih v prihodnje kaže namestiti na 

način, da bodo vodni tok manj motili.  

Narisali smo tudi graf odvisnosti temperature na površini modela roke od lege vzdolž plašča 

valja v smeri toka vode, pri določeni hitrosti vode (slika 11). Iz grafa lahko razberemo, da 

temperatura na plašču modela najbolj pade na njegovem začetku, proti koncu pa je znižanje 

temperature zaradi oblivanja vode vedno manjše. Najverjetneje je razlog ta, da voda, ko teče po 

modelu prejema toploto, zaradi česar se ji temperatura povečuje. Hlajenje je posledično na 

začetku cilindra močnejše kot na njegovem koncu. Izmerjene vrednosti temperature na površini 

modela roke v odvisnosti od lege vzdolž plašča valja v smeri toka vode, pri določeni hitrosti 

vode, smo primerjali s teoretično napovedanimi vrednostmi tako za laminaren, kot za 

turbulenten tok (slika 12). Ugotovili smo, da je bil tok vode bližje laminarnemu kot 

turbulentnemu, saj se izmerjene vrednosti temperature dobro ujemajo z teoretično 

napovedanimi za primer laminarnega toka. Tako smo ponovno potrdili pravilno izbiro vrednosti 

konstant 𝐶, 𝑚 in 𝑛, od katerih je odvisno Nusseltovo število. Odstopanja izmerjenih in 

teoretično napovedanih vrednosti tako za odvisnost temperature na površini modela od lege na 

plašču valja, kot za odvisnost od hitrosti tekočine, gre pripisati tudi uporabi oddaljenosti od 

začetka cilindra za tipično dimenzijo telesa. S tem približkom smo zanemarili vpliv dela cilindra 

na vrednosti Reynoldsovega in Nusseltovega števila, od katerih je odvisna temperatura na 

plašču cilindra. 

V nadgradnji diplomskega dela bi lahko namesto umetnega usnja izbrali različne materiale in 

proučevali njihov vpliv na prenos toplote na tekočino. S primernejšo izbiro temperaturnih 

senzorjev bi lahko nadgradili model roke in tako zmanjšali njihov vpliv na sam tok tekočine. 
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Merilni sistem bi morali nadgraditi tako, da bi lahko model roke v njem videli. Na ta način bi 

lahko videli ali je prišlo do premika modela iz sredine cevi, skozi katero teče voda, ob steno 

cevi. Prav tako pa bi lahko z dodajanjem barvila preverili, ali je tok vode laminaren ali pa je 

postal turbulenten. V kolikor bi vedeli, kje se zgodi prehod med laminarnim in turbulentnim 

tokom, bi lahko ustrezno korigirali teoretične napovedi, tako, da bi spremenili vrednosti 

konstant C, m in n, ki določajo velikost Nusseltovega števila. 
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