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1.O PROGRAMSKO ORODJE WUFI 
 

Program WUFI nam omogoča dinamične analize konstrukcijskih sklopov glede prehajanja toplotnih 

tokov in spreminjanja vsebnosti vlage v materialu. Ima obsežno bazo materialov za katere ima 

prednastavljene skoraj vse hidrotermalne lastnosti. Omogoča računanje poteka temperature, relativne 

vlažnosti, vsebnosti vlage v odvisnosti od časa za izbran konstrukcijski sklop.  

 

2.0 PRINCIP DELOVANJA PROGRAMA 
 

Kot prvo moramo izbrati želene materiale iz katerih sestoji konstrukcijski sklop. Iz obsežne baze 

podatkov izberemo material, ki ga želimo uporabiti. 

Vsak material iz baze podatkov ima podane vse karakteristike, ki jih v termodinamičnih izračunih 

potrebujemo. Program deluje izredno dinamično na vseh področjih. Tako v izračunih upošteva npr. 

toplotno prevodnost materiala v odvisnosti od vsebovane vlage in podobno (Slika 1). 

 

Slika 1: Zgled izbire material, prednastavimo lahko vsebnost vlage v materialu ter debelino materiala. 

Tako nam program omogoča, da lahko za vsak  material izvemo veliko podatkov o njegovem 

obnašanju pri termodinamičnih procesih. 



 

Slika 2: V bazi podatkov materialo obstajajo tudi izdelki razno raznih proizvajalcev. 

Poleg tega, da lahko sami izdelo konstrukcijskih sklop ima program že vnesene različne variante 

konstrukcijskih sklopov zunanjih sten, streh, stropov, itd. Ko izberemo želeno varianto nam 

avtomatsko izračuna toplotno prehodnost in upor konstruckisjkega sklopa (Slika 3). 

 

Slika 3: Izbran konstrukcijski sklop. 



Ko izberemo (izdelamo) konstrukcijski sklop sledi izbira orientacije. To pomeni npr., da če smo 

izdelali zunanjo steno jo lahko pozicioniramo v smeri želene orientacije. Poleg tega lahko 

konstrukcijskemu sklopu določimo tudi naklon, ter višino stavbe na kateri bo ta konstrukcijski sklop 

nameščen. 

 

Slika 4: Izbira orientacije, naklona in vrste stavbe na kateri imamo nameščen konstrukcijski sklop 

Program omogoča presenetljivo natančno upoštevanje razno raznih dejavnikov. Tako v izračunih 

upošteva prestopni koeficient zraka na zunanji in notranji strani.  Omogoča ročno vnašanje prestopnih 

koeficientov ali pa ga celo upošteva v odvisnosti od veternih karakteristik izbrane lokacije! Poleg tega 

v izračunih upošteva še refleksivnost zunanjih površin na lokaciji  (Slika 4). 

 



 

Slika 5: Izbira prestopnih koeficientov,refleksivnosti glede na okoliško površino, itd. 

Nato izberemo začetne podatke pri katerih začne program preračunavati naš konstrukcijski sklop. 

Zanimata ga relativna vlažnost v konstrukcijskem sklopu, ter notranja temperatura prostora. Relativno 

vlažnost lahko izbiramo ločeno za vsak material ali pa enostno za celoten konstrukcijski sklop. 

 

Slika 6: Izbira začetne relativne vlažnosti in notranje temperature. Nastavljena je možnost konstantne relativne 

vlažnosti čez celoten konstruckijski sklop. 



Sledi izbira časovnega obdoja za katerega želimo, da nam program izvaja izračune. Izberemo lahko 

tudi časovni korak prikazovanja izračunov (Slika 7). 

 

Slika 7: Izbira časovnega obdobja in korakov prikazovanja podatkov. 

Izbrati je potrebno, kaj naj program računa (ali samo izračun transporta toplote ali samo vlage ali pa 

oboje). Poleg tega lahko izbiramo ali naj pri izračunu prehoda toplote upošteva konstantne vrednosti 

vlage in temperature ali pa naj toplotna prehodnost zavisi tudi od temperature in vlage posameznega 

materiala (Slika 8). 

 

Slika 8: Izbira modela izračuna 

Na koncu je potrebo izbrati še zunanjo in notranjo klimo. 

Zunanjo klimo izberemo tako, da izberemo kraj za katerega program pozna klimatske podatke. Ker 

nimamo polne verzije lahko izbiramo samo kraje v Združenih Državah Amerike (Slika 9). 

 

 

 

 



 

Slika 9: Izbira lokacije. 

Za izbrano lokacijo program pozna temperaturo in relativno vlažnost zraka čez celotno leto (Slika 10). 

 

Slika 10: Temperatura in relativna vlažnost izbrane lokacije (Izbrali smo Salt Lake City). 



Za izbrano lokacijo program izvede tudi analizo letne količine sončnega sevanja na fasado in izračun 

letne količine padavin na fasado, v odvisnosti od orientacije fasade (Slika 11). 

 

Slika 11: Analiza letne količine sončnega sevanja in letne količine padavin na fasado, v odvisnosti od orientacije. 

Notranjo klimo prostora program analizira za tri različne variante (različni standardi). Tudi za notranjo 

klimo predpostavi spremenljive vrednosti temperature in relativne vlažnosti tekom celotnega leta 

(Slika 12). 

 

Slika 12: Predpostavljen potek temperature in relativne vlažnosti v prostoru tekom leta. 



Nato ima program dovolj vhodnih podatkov, da lahko izvede izračun. Glede na časovno obdobje za 

katerega želimo izvajati analize nam program računa spreminajnje temperature po konstrukcijskem 

sklopu, vsebost vlage v konstruckijskem sklupo, spreminjanje relativne vlažnosti, smer toplotnih tokov 

in smer izhoda vlage iz zidu.  

 

Slika 13: Začetno stanje, pred začetkom izvajanja analiz. 

Na začetku analiz, program upošteva naše začetne vhodne podatke (temperatura, relativna vlažnost, 

vsebnost vlage v konstrukcijskem sklopu)(Slika 13) 

Prorgam na prikazuje območje spreminjanja poteka temperature, sušenje ali vlaženje materiala 

(manjšanje ali večanje vlage v materialu) in spreminjanje relativne vlažnosti v konstrukcijskem 

sklopu. Poleg tega nam kaže smer toplotnega toka in smer izhajanja vode iz konstrukcijskega sklopa 

(Slika 14). 



 

Slika 14: Stanje med izvajanjem analiz. Fiksne linije prikazujejo trenutno stanje, obarvana področja pa območje 

spreminjanja do tega trenutka. 

Porgram tekom analiz prikazuje prispevek (gostoto toplotnega toka) zaradi sončnega sevanja in 

količino padlih padavin na zunanjo stran konstrukcijskega sklopa. 

Na koncu analiz nam program prikaže spremembo količine vlage v zidu  in količino toplotnega toka 

skozi konstrukcijski sklop (koliko energije pridobimo ali izgubimo). 

 

Slika 15:  Prikaz rezultatov na koncu analiz. 

 

 



3.0 ZAKLJUČKI 
 

Program WUFI je izredno zanimiv, saj je zelo dinamičen na vseh področjih. Poleg tega, da so že sami 

izračuni spreminjajoči, upošteva še spreminjajoče se podatke, kot so padavine in temperaturo, ter  

spreminjajoče se fizikalne materialne lastosti (npr. toplotno prehodnost v odvisnosti od vlage). 

Program nas je zelo impresioniral in nam dodobra razjasil (pojasnil) spreminjanje količine vlage in 

temperature v konstrukcijskem sklopu v odvinsosti od letnega časa, lokacije in časa dneva.  

  

 

 

 


