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ĮVAIRIŲ METODŲ ORO DRĖGNUMUI  

MATUOTI PALYGINIMAS 

Darbo tikslas. Susipaţinti su įvairiais oro drėgnumo matavimo metodais. 

Teorinė dalis 

Vandens garai yra Ţemės atmosferos sudėtinė dalis, o jų kiekis ore priklauso nuo įvairių veiksnių: 

vietovės aukščio virš jūros lygio, geografinės platumos, metų ir paros laiko, oro temperatūros ir kitų 

veiksnių. Kadangi vandens garų tankis maţesnis uţ oro tankį, tai drėgnas oras visada lengvesnis uţ sausą, 

esant tai pačiai temperatūrai ir atmosferos slėgiui. Vandens garų kiekis, esantis 1 m
3
 oro, vadinamas 

absoliutiniu drėgnumu a ir matuojamas g/m
3
; tačiau paprastai drėgnumas išreiškiamas ore esančių 

vandens garų daliniu slėgiu e. Vandens garų dalinis slėgis savo verte yra lygus jėgai, kuria vertikalus 

vandens garų stulpas slėgtų horizontalų Ţemės paviršiaus ploto vienetą, jeigu nebūtų oro, o garų 

pasiskirstymas vertikalia kryptimi būtų toks pat, kaip ir esant orui. Vandens garų dalinis slėgis 

matuojamas atmosferos slėgio vienetais. Absoliutinis drėgnumas a yra tiesiog proporcingas vandens garų 

daliniam slėgiui e hPa, ir ši priklausomybė išreiškiama formule: 
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čia  – temperatūrinis dujų tūrio plėtimosi koeficientas (  1/273  0,00366 K
-1

), t – oro temperatūra. 

Garuojant vandeniui iš dirvoţemio ir vandens paviršiaus, garų kiekis ore didėja, tačiau šis 

didėjimas negali būti begalinis. Garų kiekį ore riboja aplinkos temperatūra: kuo oras šiltesnis, tuo jis 

sugeba išlaikyti daugiau vandens garų. Kiekvienai temperatūrai būdingas tam tikras didţiausias garų 

kiekis, prisotinantis erdvę, o tų garų dalinis slėgis vadinamas sočiųjų vandens garų daliniu slėgiu E, esant 

tai pačiai temperatūrai, vadinamas santykiniu oro drėgnumu r ir išreiškiamas procentais: 

 %100
E

e
r . (2) 

Santykinis oro drėgnumas rodo oro prisotinimo laipsnį: jei r  100 – oras prisotintas vandens 

garais. 

Oro drėgnumą gali apibūdinti ir drėgnumo nepriteklius (deficitas) d, kuris gaunamas iš sočiųjų 

vandens garų dalinio slėgio E atėmus ore esančių vandens garų dalinį slėgį e, esant tai pačiai 

temperatūrai: 

d  E - e.(3) 

Vandens garų dalinis slėgis: 

 e  E - A p(t - t); (4) 
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čia E – sočiųjų vandens garų dalinis slėgis, atitinkantis temperatūrą t, A – psichrometrinė konstanta, 

 p – atmosferos slėgis. 

Rasos tašku  vadinama temperatūra, kurioje vandens garai ore tampa sočiaisiais. Jei į atmosferą 

patenka didesnis vandens garų kiekis uţ tą, kuris prisotina erdvę, tai vandens garai pradeda kondensuotis 

ir išsiskiria iš oro rasos arba kritulių pavidalu. 

Absoliutinio oro drėgnumo kitimas daugiausia priklauso nuo temperatūros. Kylant temperatūrai, 

didėja garų kiekis ore, todėl absoliutinis drėgnumas vasarą didesnis negu ţiemą, o dieną – didesnis negu 

naktį. Kitaip yra su santykiniu oro drėgnumu: didėjant oro temperatūrai, santykinis oro drėgnumas 

maţėja, ir atvirkščiai. Tai galima paprastai paaiškinti: nors, didėjant temperatūrai, ore esančių vandens 

garų dalinis slėgis didėja, tačiau sočiųjų vandens garų dalinis slėgis E didėja dar sparčiau, ir todėl oro 

prisotinimo laipsnis maţėja. Todėl santykinis oro drėgnumas ţiemą didesnis negu vasarą. 

Oro drėgnis matuojamas dviem metodais – psichrometriniu ir higrometriniu. Psichrometrinis 

metodas pagrįstas oro temperatūrų stebėjimu, atliekamu sausuoju ir vilgomuoju termometrais. 

Higrometrinio metodo principas – plauko arba gyvulio plėvelės reagavimas į oro drėgnį. Oro drėgnis 

matuojamas psichrometrais, higrometrais. Yra dvi psichrometrų rūšys: stoties ir aspiracinis.  

Meteorologijos stotyse daţniausiai naudojamas stoties psichrometras (1 pav.). Jį sudaro vertikaliai 

meteorologiniame narvelyje pritvirtinti du psichrometriniai termometrai, kurių skalės padalos vertė 0,2 

C. Kairysis termometras būna sausasis, o dešinysis – vilgomasis. Jis aprištas batistu, kurio apatinis galas 

pamerktas indelyje su distiliuotu vandeniu. Vilgomojo termometro rezervuaras turi būti 2 - 3 cm virš 

indelio, o batistas įmerktas į vandenį. Sausuoju termometru matuojama oro temperatūra, o pagal sausojo 

ir vilgomojo termometrų rodmenų skirtumus nustatomas oro drėgnumas. Aspiracinis psichrometras (2 

pav.) yra tiksliausias prietaisas oro drėgniui matuoti. Aspiracinį psichrometrą sudaro du termometrai 1, 2. 

1 pav. Stoties psichrometras 2 pav. Aspiracinis psichrometras 
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Vienas iš jų yra sausasis 1, o antras aptrauktas plona medţiaga 2 – batistu ir suvilgytas distiliuotu 

vandeniu. Termometrai įdėti į metalinius aptaisus 3, kurie sujungti bendru vamzdeliu 6. Apatinėje 

prietaiso dalyje apsauginiai vamzdeliai 4 ir 5 apsaugo termometrų rezervuarus nuo tiesioginių Saulės 

spindulių ir kritulių poveikio. Vamzdelio viršus praplėstas ir čia įrengtas ventiliatorius 7, kuris siurbia 

tiriamosios aplinkos orą. Tokiu būdu prietaise palaikomas pastovus oro srovės greitis (apie 2 m/s) ir apie 

suvilgytąjį termometrą nesusidaro vandens garų perteklius. Batistu aptrauktas termometras suvilgomas 

specialia pipete. Nuo suvilgytojo termometro garuoja vanduo. Garavimo intensyvumas priklauso nuo oro 

drėgnio nepritekliaus (deficito). 

Garavimui sunaudojamas tam tikras šilumos kiekis, todėl suvilgytojo termometro temperatūra 

maţėja. Juo sausesnis oras, tuo intensyvesnis garavimas. Kuo daugiau šilumos sunaudojama garavimui, 

tuo maţesnę temperatūrą rodo suvilgytasis termometras. Praėjus tam tikram laikui, atsiranda pusiausvyra: 

koks šilumos kiekis sunaudojamas garavimui palaikyti, toks ir pasipildo iš aplinkos oro. Kuo oras 

sausesnis, tuo abiejų termometrų temperatūrų skirtumas yra didesnis, ir atvirkščiai. Tuo atveju, kai 

vandens garai prisotina orą, yra dinaminė pusiausvyra ir temperatūrų skirtumas būna lygus 0. Todėl iš 

sausojo ir suvilgyto termometrų rodmenų skirtumo, išmatavus atmosferos slėgį, galima nustatyti oro 

drėgnį. 

Kai oro temperatūra maţesnė nei -5 C, meteorologijos stotyse vietoje stoties psichrometro 

naudojamas plaukinis higrometras (3 pav.). Plaukiniu higrometru matuojamas santykinis oro drėgnumas. 

 

Plaukinio higrometro pagrindą sudaro ţmogaus plaukas, nuo kurio pašalinti riebalai ir kuris, 

didėjant oro drėgnumui, ilgėja, ir, atvirkščiai, maţėjant oro drėgnumui, trumpėja. Nustatyta, kad blondinų 

plaukai pailgėja proporcingiausiai santykinio oro drėgnumo padidėjimui. Vienas plauko 1 galas 

pritvirtiantas prie reguliatoriaus 2, kuris, pailgindamas arba patrumpindamas plauko ilgį, gali reguliuoti 

prietaisą. Antrasis plauko galas pritvirtintas ir uţvyniotas ant skridinėlio 3, prie kurio pritvirtintas svarelis 

4 ir rodyklė 5. Svarelis visada laiko plauką įtemptą. Keičiantis oro drėgnumui, drauge ir plauko ilgiui, 

higrometro rodyklė skalėje 6 parodo santykinį oro drėgnumą lauke, plaukinis higrometras turi būti įdėtas į 

3 pav. Plaukinis higrometras 
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meteorologinį narvelį, kuris apsaugo prietaisą nuo tiesioginių Saulės spindulių ir vėjo poveikio. Be 

plaukinių higrometrų, naudojami ir plėveliniai higrometrai. Juose vietoj plauko įmontuota specialiai 

apdorota gyvulio plėvelė, kuri, panašiai kaip ir plaukas, reaguoja į drėgnumo kitimą ir parodo santykinį 

oro drėgnumą procentais. Higrometrų pranašumas yra tas, kad jais greitai galima išmatuoti santykinį oro 

drėgnumą. Šis prietaisas patikimas ir vasarą ir ţiemą (esant neigiamoms temperatūroms). 

Santykinis oro drėgnumas dar matuojamas distancine meteorologijos stotimi. Šioje stotyje gyvulio 

plėvelė reaguoja į oro drėgnumą. Plėvelės deformacija yra keičiama į elektrinį signalą, kuris laidais 

perduodamas į stebėjimo pultą, ir jame esanti rodyklė parodo santykinį oro drėgnumą. 

Rasos taškas nustatomas higrometru  - 75. Higrometras  - 75 (4 pav.) sudarytas iš plastmasinio 

korpuso 1, kameros metalinio veidrodėlio 2, kuris yra poliruotas ir apgaubtas poliruotu ţiedu 3. Į 

higrometro korpuso angą įstatomas termometras. Ant sujungiamos movos uţmautas guminis vamzdelis su 

kriauše 4. Higrometras įtaisomas į atramą. Tarp poliruoto ţiedo 3 ir kameros metalinio veidrodėlio 2 yra 

nedidelis tarpas. Jis apsaugo ţiedą nuo atvėsimo. Todėl rasos pasirodymo momentu apnaša pasirodo tiktai 

kameros veidrodėlyje 2. Nustatant rasos tašką   šaldomas higrometro kameros metalinis veidrodėlis 2. 

 

Į higrometro kamerą reikia įpilti lakios medţiagos. Gumine kriauše pro lakiąją medţiagą pučiant 

orą, pagreitinamas jos garavimas. Garuodama lakioji medţiaga kameros metalinį veidrodėlį 2 atšaldo iki 

rasos taško 1, ir kameros metaliniame veidrodėlyje 2 pasirodo vandens garų apnašas (rasa). Pro lakiąją 

medţiagą gumine kriauše nutraukus oro pūtimą, kameros metaliniame veidrodyje 2 rasos taške 2 

pranyksta vandens garų apnašas (rasa). Tuomet rasos taškas 

 
2

21 



 . (5) 

4 pav. Higrometras  - 75 
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Darbo eiga: 

1. Susipaţinkite su stoties psichrometro (1 pav.), aspiracinio psichrometro (2 pav.) ir plaukinio 

higrometro (3 pav.) sandara. Išmokite greitai 0,1 C tikslumu išmatuoti temperatūras, o santykinį 

oro drėgnumą – 1 tikslumu. Duomenims surašyti nubrėţkite 1 lentelę. 

2. Į indelį, pastatytą po stoties psichrometru, įpilkite distiliuoto vandens. Vilgomojo termometro 

batistas turi būti įmerktas į vandenį, termometro rezervuaras turi būti 2 - 3 cm atstumu nuo 

vandens paviršiaus. Tuo pačiu laiku pipete suvilgykite aspiracinio psichrometro batistą: vandens 

pripildyta pipetė uţmaunama iš apačios ant termometro rezervuaro su batistu ir, palaikius apie  

30 s, išimama. 

3. Tuoj pat uţsukite aspiracinio psichrometro ventiliatorių, o stoties psichrometro suvilgytą 

termometrą vėduokite popieriaus lapu ir atidţiai stebėkite vilgomųjų termometrų temperatūros 

pakitimus. Vandeniui garuojant, sunaudojama šiluma ir jų temperatūra maţėja. Kai psichrometrų 

vilgomųjų termometrų temperatūros nukris ţemiausiai, uţrašykite jas. Taip pat uţrašykite abiejų 

psichrometrų sausųjų termometrų ir rodmenis. Bandymą atlikite tris kartus. 

4. Iš psichrometrinių lentelių (juodais viršeliais knygos) pagal temperatūrų vertes raskite vandens 

garų dalinį slėgį e, santykinį oro drėgnumą r, drėgnumo nepriteklių d ir rasos tašką . Gautus 

duomenis įrašykite į 1 lentelę. 

Pavyzdys. Sausuoju ir suvilgytuoju stoties psichrometro termometru buvo išmatuotos 

temperatūros t  19,3 C ir t  13,8 C. Psichrometrinių lentelių 94 puslapyje penktos skilties 

viršuje t  19,3 C. Po to šios skilties stulpelyje t ieškome temperatūros 13,8 C. Greta, stulpelyje 

e yra skaičius 11,4, t.y. vandens garų dalinis slėgis milibarais (mbar), skiltyje r – santykinis oro 

drėgnumas  ir skiltyje d – oro drėgnumo nepriteklius (mbar). Pagal e vertę 250 puslapyje šiuo 

atveju   9 C. Jei temperatūros išmatuotos aspiracinio psichrometro termometrais, tai skiltyje t  

19,3 C, o skiltyje t  13,8 C ir paskutinėje tos eilutės skiltyje šiuo atveju n lygus 12. 

Gyvsidabrio barometru išmatuojame atmosferos slėgį. Jei atmosferos slėgis p  1000 mbar, tai 

249 puslapyje 1
a
 lentelėje nustatome vilgomojo termometro temperatūros pataisą t  0,4. 

Tuomet patikslinta temperatūra t  13,8 + 0,4  14,2 C. Po to, kaip ir matuodami stoties 

psichrometru, pagal t  19,3 C ir t  14,2 C iš psichrometrinių lentelių uţrašome e  12,2 mbar, 

r  54, d  10,2 mbar,   10 C. 

5. Plaukiniu higrometru (kabo prie lentos) nustatykite santykinę oro drėgnumą r. Barometru 

atskaitykite atmosferos slėgį p. 

6. Apskaičiuokite trijų matavimų vidutines oro drėgnumo vertes. Apskaičiuokite stoties 

psichrometro ir plaukinio higrometro pataisas: iš aspiraciniu psichrometru išmatuotų e, r, d,  
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vidutinių verčių atimkite stoties psichrometru ir plaukiniu higrometru išmatuotų atitinkamų dydţių 

vidutines vertes. 

1 lentelė. Oro drėgnumo matavimo metodai 

Matavimai Stoties psichrometras 

t    t    e   r    d     

Aspiracinis psichrometras 

t   t   n    p   t   e   r   d     

Plaukinis 

higrometras 

I    

II    

III    

Vidutinė vertė    

Pataisa    

Kontroliniai klausimai 

1. Apibūdinkite vandens garų dalinį slėgį, absoliutinį ir santykinį oro drėgnumą, drėgnumo 

nepriteklių (deficitą) ir jų matavimo vienetus. 

2. Kodėl ir kaip per parą ir metus keičiasi absoliutinis oro drėgnumas ir santykinis oro drėgnumas? 

3. Paaiškinkite stoties ir aspiracinio psichrometrų veikimo principus. Kuris iš šių prietaisų yra 

tiksliausias ir kodėl? Kodėl sudrėkinto termometro temperatūra krenta? 

4. Ką matuojame plaukiniu higrometru? Paaiškinkite jo veikimo principą. 

5. Ką vadiname rasos tašku ir kokia yra jo matavimo metodika? Ką vadiname sočiaisiais vandens 

garais? 

 


