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Pracovný postup: 

Pred príchodom na praktické cvičenie si preštudujte teoretický základ pre danú tematiku. 
Pred príchodom na praktické cvičenie vyplňte časť Fyzikálny princíp merania (toto je povinné!) 

Na praktickom cvičení: 
1. Pracujte v skupinách po 2 – 3 študentoch, podľa inštrukcií vášho vyučujúceho.
2. Odmerajte atmosférický tlak p aneroidným barometrom (domáca meteostanica).
3. Odmerajte relatívnu vlhkosť vzduchu ϕrel analógovým vlhkomerom (domáca meteostanica).
4. Odmerajte teplotu t v miestnosti bimetalový teplomerom (domáca meteostanica) a ďalšími 4

izbovými teplomermi umiestnenými na rôznych miestach (v rôznej výške od podlahy).
5. Vybraným psychrometrom určte relatívnu vlhkosť vzduchu.

a. Určenie relatívnej vlhkosti vzduchu ϕrel pomocou Assmanovho psychrometra.:
a) Do kovového krytu vlhkého teplomera vložte pruh gázy.
b) Na gázu nakvapkajte trochu destilovanej vody tak, aby nepretekala do prístroja.
c) Natiahnite zotrvačník psychrometra v smere chodu hodinových ručičiek.
d) Počkajte 5 - 6 min, kým sa neustáli teplota na "vlhkom" teplomere. Na  "vlhkom"

teplomere udržujte dostatočne mokrú gázu. Ventilátor stále udržujte v chode.
e) Odčítajte teplotu z tzv. „suchého“ teplomera tS a z „vlhkého“ teplomera tV.
f) Pomocou psychrometrických tabuliek a nomogramu určite relatívnu vlhkosť

vzduchu. V prípade potreby použite interpoláciu.
b. Určenie relatívnej vlhkosti vzduchu ϕrel pomocou Augustovho psychrometra:
a) Kontrolujte, či je gáza na ortuťovom rezervoári vlhkého teplomera trvale navlhčená.
b) Odčítajte teplotu tzv. suchého teplomera tS a vlhkého teplomera tV.
c) Pomocou psychrometrických tabuliek a nomogramu určte relatívnu vlhkosť vzduchu.

V prípade potreby použite interpoláciu.
6. Odmerajte rozmery miestnosti: šírku od okna k protiľahlej stene, dĺžku od interaktívnej tabule

k protiľahlej stene a výšku od podlahy po strop. Vypočítajte objem miestnosti.
7. Vyplňte aktuálne položky v tabuľkách 1 a 2.
8. V tabuľke 3, pre vybranú relatívnu vlhkosť vzduchu zistenú psychrometrickou metódou

vypočítajte absolútnu vlhkosť vzduchu ϕabs a k nej prislúchajúcu hmotnosť vodných pár m
v učebni.

9. Zhrňte svoje výsledky. Rozhodnite, či vaše výsledky spĺňajú slovenské normy.
10. Odpovedajte na otázky.
11. Odovzdajte vyplnený a dokončený protokol.
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