
Úloha č.4a:Měření vlhkosti vzduchu

1 Cíl úlohy

Změřit relativní vlhkost vzduchu pomocí Asmanova psychrometru

2 Teoretický úvod

Absolutní vlhkost vzduchu je definována jako hmotnost vodních par v objemové jednotce
vzduchu. Ve vzduchu nemůže být neomezené množství vodních par. Označíme-li si m
hmotnost vodních par přítomných ve vzduchu a M maximální množství vodních par, které
může být při dané teplotě a tlaku ve vzduchu v plyném skupenství, můžeme definovat
relativní vlhkost jako poměr těchto dvou hmotností:

ϕ =
m

M

Stejná hodnota se získá i v případě, že se uvažuje tenze (parciální tlak) vodní páry e
resp. maximální tenze za dané teploty a tlaku E:

ϕ =
e

E

Relativní vlhkost vzduchu je bezrozměrná veličina, obvykle se vyjadřuje v procentech.
Jen pro úplnost ještě uvedeme, že k hodnocení vlhkosti vzduchu se používá ještě jedna

veličina, totiž teplota rosného bodu (často zkracováno jen jako rosný bod). Jako rosný bod
se označuje taková teplota vzduchu, při které by byla aktuální absolutní vlhkost vzduchu
maximální. Zkuste zdůvodnit, proč se tato hodnota nazývá rosný bod.

K měření vlhkosti vzduchu se používá několik principů:

• Dilatační hygrometry – Využívají schopnosti některých l organických átek měnit
svoji délku v závislosti na vlkhosti vzduchu. Obvykle se používají lidské vlasy.

• Odporové hygrometry – Využívají závislosti vodivosti elektrolytu na vlhkosti.

• Kapacitní hygrometry – Využívají změn elektrické permitivity dielektrika v zá-
vislosti na vlhkosti.

• Měření rosného bodu – Obvykle se ochlazuje zrcátko a stanovuje se teplota, při
které na něm začnou páry přítomné ve vzduchu kondenzovat.

• Psychrometry – Měří se tzv. adiabatické ochlazení – tedy ochlazení vlhčeného
teploměru v proudu vzduchu.



V naší úloze budeme měřit pomocí Asmanova psychrometru. Ten se skládá ze dvou
teploměrů, tzv. suchého a vlhkého. Nad oběma teploměry je hodinový strojek s venti-
látorem, který zajišťuje definovaný proud vzduchu. Měrná nádobka vlhkého teploměru
je navíc obalena punčoškou, která je nasycena destilovanou vodou. Destilovaná voda je
zde nutná, protože do hry vstupuje i její měrná tepelná kapacita. Po určité době se na
každém z teploměrů ustálí jiná teplota, vyšší na suchém teploměru. Rozdíl těchto teplot
∆t = tS − tV se nazývá psychrometrický rozdíl. Pro psychrometrický rozdíl platí následu-
jící empirický1 vzorec:

∆t = B
EV − eS

p

V tomto vztahu je B empirická konstanta konkrétního přístroje, EV je maximální
tenze vodních par při teplotě odpovídající teplotě vlhkého teploměru, eS je tenze vodních
par při aktuální teplotě a p je tlak vzduchu.

Z tohoto vztahu lze vyjádřit relativní vlhkost vzduchu následujícím způsobem:

ϕ =
EV − Ap∆t

E
· 100 [%]

Konstanta A je převrácenou hodnotou konstanty B z předešlého vztahu.
Protože je takovýto vztah poměrně komplikovaný, ke stanovení vlkhosti vzduchu po-

mocí teplot suchého a vlhkého teploměru se používají nomogramy.

3 Pomůcky

Asmanův aspirační psychrometr, nomogram, barometr, zkumavka, destilovaná voda.

4 Pracovní postup

1. Destilovanou vodou ve zkumavce navlhčete punčošku (tkaninu), která je na měrné
nádobce vlhkého teploměru.

2. Opatrně natáhněte hodinový strojek s ventilátorem. Hodinový strojek udržujte ně-
kolik minut v chodu, teplota vlhkého teploměru tV by se měla ustálit.

3. Odečtěte hodnoty teplot tS ze suchého a tV z vlhkého teploměru.

4. Odhadněte relativní vlhkost vzduchu pomocí nomogramu.

5. Porovnejte s hodnotou digitálního přístroje u vyučujícího a pokuste se vysvětlit
případné rozdíly.

1Empirický znamená v této souvislosti odvozený na základě analýzy závislosti výsledků měření, nikoliv
jako výsledek teoretického rozboru obecných zákonitostí.


