
Meranie vybraných mikroklimatických faktorov  - merací hárok 
Meno a priezvisko študenta: Dátum:      Čas merania: 
Študijný program:   Študijná skupina:      Ročník: 
Meranie som vykonal spolu s: Meno vyučujúceho: 

Tabuľka 1. Odčítané hodnoty tlaku, relatívnej vlhkosti a teploty vzduchu: 
Atmosfétrický tlak Umiestnenie a typ barometra p [kPa] 

Meranie 

Relatívna vlhkosť Umiestnenie a typ vlhkomera φrel [%] 

Meranie 

Teplota vzduchu Umiestnenie a typ teplomera; neistota merania t [°C] 

1 Bimetalový 

2 

3 

4 

5 
Maximálna 

vlhkosť vzduchu φmax [g.m-3] 

Hodnota z 
tabuľky  pre teplotu odčítanú z  bimetalového teplomera 

Tabuľka 2. Stanovenie relatívnej vlhkosti vzduchu psychrometrickou metódou (vyberte si 
len jeden typ psychrometra – Assmanov alebo Augustov): 

Vybraný typ psychrometra 

Čas, ktorý uplynul od začiatku praktického cvičenia [min] 

Umiestnenie psychrometra 

Teplota na suchom teplomere tS [°C] 

Teplota na vlhkom teplomere tV [°C] 

Rozdiel teplôt  ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑆𝑆 −  𝑡𝑡𝑉𝑉 [°C] 

Relatívna vlhkosť vzduchu z tabuľky  φrel [%] 

Relatívna vlhkosť vzduchu podľa nomogramu  φrel [%] 

Maximálna vlhkosť vzduchu (z tabuľky)  [g.m-3] 

Rozmery miestnosti: 

Šírka (od okna k protiľahlej stene):  š = ......... m 
Dĺžka (od interaktívnej tabule k protiľahlej stene): d = ......... m 
Výška (od podlahy k stropu):  v = ......... m 

Podpis vyučujúceho: 
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Meno a priezvisko študenta: Dátum: 
Študijný program: Študijná skupina:            

Spolupracoval som s: 
Meno vyučujúceho: 

Meranie vybraných mikroklimatických faktorov 

Úlohy: 

Stanovte mikroklimatické podmienky v učebni, a posúďte, či zodpovedajú predpísaným 

hodnotám pre školské učebne. 

Prístroje a pomôcky: aneroidný barometer, izbový teplomer (kvapalinový/bimetalový), 

vlasový vlhkomer, Asmanov psychrometer, Augustov psychrometer, psychrometrické tabuľky, 

nomogram, tabuľky nasýtených pár, merač vzdialenosti .....................  

Fyzikálny princíp merania: 

Aneroidový barometer: 

Kvapalinový teplomer: 

Bimetalový teplomer: 

Vlasový vlhkomer: 

Asmanov a Augustov psychrometer: 

6b 
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Meno a priezvisko študenta: Dátum: 
Študijný program: Študijná skupina:            

Tabuľka 1. Odčítané hodnoty tlaku, relatívnej vlhkosti a teploty vzduchu: 
Atmosfétrický tlak Umiestnenie barometra p [kPa] 

Meranie 

Relatívna vlhkosť Umiestnenie vlhkomera φrel [%] 

Meranie 

Teplota vzduchu Umiestnenie a typ teplomera; neistota merania t [°C] 

1 Bimetalový 

2 

3 

4 

5 
Maximálna 

vlhkosť vzduchu φmax [g.m-3] 

Hodnota z 
tabuľky  pre teplotu odčítanú z  bimetalového teplomera 

Tabuľka 2. Stanovenie relatívnej vlhkosti vzduchu psychrometrickou metódou (vyberte si 
len jeden typ psychrometra – Assmanov alebo Augustov): 

Vybraný typ psychrometra 

Čas, ktorý uplynul od začiatku praktického cvičenia [min] 

Umiestnenie psychrometra 

Teplota na suchom teplomere tS [°C] 

Teplota na vlhkom teplomere tV [°C] 

Rozdiel teplôt  ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑆𝑆 −  𝑡𝑡𝑉𝑉 [°C] 

Relatívna vlhkosť vzduchu z tabuľky  φrel [%] 

Relatívna vlhkosť vzduchu podľa nomogramu  φrel [%] 

Maximálna vlhkosť vzduchu (z tabuľky)  [g∙m-3] 

Rozmery miestnosti: 

Šírka (od okna k protiľahlej stene):  š = ......... m 
Dĺžka (od interaktívnej tabule k protiľahlej stene): d = ......... m 
Výška (od podlahy k stropu):  v = ......... m 

Objem miestnosti: V = ......... m3 

8b 

2b 

8b 
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Meno a priezvisko študenta: Dátum: 
Študijný program: Študijná skupina:            

Použité vzťahy:  

𝜑𝜑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 [%]  =  𝜑𝜑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜑𝜑𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚

∙ 100 𝜑𝜑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  =  𝑚𝑚
𝑉𝑉

 [𝑔𝑔/𝑚𝑚3] 

Vzorový výpočet pre analógový vlhkomer (uveďte dosadenie, výsledok aj jednotku!): 

Absolútna vlhkosť vzduchu (z relatívnej vlhkosti): 

Hmotnosť vodných pár v celej miestnosti: 

Tabuľka 3. Vypočítaná absolútna vlhkosť vzduchu a hmotnosť vodných pár v miestnosti 
(doplňte hodnoty a správne fyzikálne jednotky!): 

Analógový 
vlhkomer 

..................... psychrometer 

Tabuľka Nomogram 

Relatívna vlhkosť vzduchu 

Absolútna vlhkosť vzduchu 

Hmotnosť vodných pár 

Výsledky 

Parametre tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre školské učebne sú (doplňte hodnoty a správne 
fyzikálne jednotky!): 

Teplota: .............................. 

Vlhkosť: .............................. 

Teplota odčítaná z bimetalického teplomera je .................... a relatívna vlhkosť vzduchu 
odčítaná z analógového vlhkomera je ..................... . 

Záver: 

Nami zistená hodnota teploty zodpovedá/nezodpovedá tabuľkovým hodnotám. 

Nami zistená hodnota vlhkosti zodpovedá/nezodpovedá tabuľkovým hodnotám. 

4b 

9b 

3b 
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Meno a priezvisko študenta: Dátum: 
Študijný program: Študijná skupina:            

Diskusia: (ktoré faktory ovplyvnili výsledky vášho merania) 

Odpovedajte na otázku: (použite odbornú literatúru; citujte literatúru správnym spôsobom) 

Literatúra: 

Hodnotenie: Podpis vyučujúceho: 

Max: 46 bodov 

3b 

3b 
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