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Měření vlhkosti vzduchu 

Rozeznáváme vlhkost absolutní a relativní. Obvykle nás zajímá relativní vlhkost. 

Absolutní vlhkost – jednotka g/m3 

Absolutní vlhkost je hmotnost vodních par v gramech obsažená v jednom metru krychlovém vzduchu. 

K měření se používá U-trubice naplněná nějakou hygroskopickou látkou. Touto trubicí se prosaje 

určitý objem vzduchu. Měří se přírůstek hmotnosti trubice, který odpovídá pohlcené vodní páře 

ze vzduchu. 

 



 
 

 2/3  

Relativní vlhkost – jednotka % 

Relativní vlhkost je poměr množství vodní páry ve vzduchu skutečně obsažené k množství vodní páry, 

kterou vzduch může za dané teploty maximálně obsahovat. Relativní vlhkost vzduchu závisí 

na teplotě. 

Měřidla relativní vlhkosti 

• Hygrometry 

Tyto měřidla mají hygroskopickou (navlhavou) látku, která mění své vlastnosti se změnou vlhkosti 

vzduchu. Například vlasový vlhkoměr používá napnutý odmaštěný vlas, který podle vlhkosti vzduchu 

mění svoji délku. 

 

• Kondenzační vlhkoměr 

Zjišťuje rosný bod, to je teplotu, na kterou bychom museli vzduch ochladit, aby jeho vlhkost byla 

100%. Ochlazujeme nádobku (například odpařováním éteru) tak dlouho, dokud se na vnějším 

povrchu nezačnou srážet kapičky vody. To znamená, že vlhkost byla 100%. Na teploměru odečteme 

rosný bod a z něj určíme relativní vlhkost vzduchu. 
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• Psychrometr 

Měřím teplotu na suchém a na mokrém teploměru. Čím je vlhkost vzduchu menší, tím se voda 

na mokrém teploměru více odpařuje, teploměr se více ochlazuje. Rozdíl teploty na obou teploměrech 

odpovídá relativní vlhkosti vzduchu. 
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