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Légnedvesség mérés 

13. hét (25-26 lecke) 



Légnedvesség mérés. I. Mechanikus 

higrometerek. Pszichrometerek, működési 

elvük. 

 

25. lecke 



A légnedvesség mutatói 

• A levegőben lévő nedvességtartalom jellemzésére több 

mutató ismeretes: vízgőznyomás, telítési gőznyomás, 

abszolút- és specifikus nedvességtartalom, keverési 

arány, relatív légnedvesség, telítési hiány, harmatpont.  

• A vízgőznyomás (ea) a levegőben lévő vízgőz parciális 

nyomása. A telítési vízgőznyomás (es) víz, vagy 

jégfelület felett adott hőmérsékleten a levegő által 

befogadható maximális nedvességtartalmat jelenti. A 

hőmérséklet emelkedésével a befogadható 

nedvességtartalom exponenciálisan növekszik. 

 

 



A vízgőz egységnyi térfogatú levegőben foglalt tömege az 

abszolút légnedvesség. A specifikus nedvesség 

esetében a vízgőz tömegét a nedves levegő tömegéhez 

viszonyítjuk. A keverési arány a vízgőz- és a száraz 

levegő tömegének hányadosa. A tényleges 

vízgőznyomás és a telítési vízgőznyomás hányadosa %-

osan kifejezve a relatív légnedvességtartalom. A telítési 

hiány a telítési- és a tényleges vízgőznyomás 

különbsége . A harmatpont az a hőmérséklet, amelyet a 

levegő ha elér, a benne lévő gőz halmazállapotú 

nedvességtartalom kondenzációja megindul. 



Mechanikus higrométerek  

• A hajszálas higrométerek a nedvesség változására a 

hosszúságuk módosulásával reagálnak. A szőke női haj 

hossza és a relatív nedvességtartalom között a 

kapcsolat logaritmikus, s léghőmérséklet függő. Ha a 

páratartalom 0-ról 100%-ra nő, akkor a hajköteg 

hosszúsága mindössze az eredetinek 2,5%-ával nyúlik 

meg. Olcsó műszerek, hibájuk nagy, folyamatos 

kalibrációt igényelnek. A haj korából és 

elhasználódásából származó hiba is meglehetősen 

magas lehet, s mindenkor hozzáadódik a + 5 %-os 

standard hibához.  Pontatlanságuk miatt ökofiziológiai, 

és mikroklíma mérésekre nem javasolhatók. 

 



90. ábra A poliméter (a ház hátoldalához rögzítve): 

a hajszálas higrométer javított változata  

hőmérséklet,  

telítési gőznyomás, 

relatív nedvesség 

és telítési hiány 

olvasható le, ill. 

kapható meg a 

poliméterrel 

http://www.idokep.hu/images/metmuszerek/homerohaz

.jpg 



A hajszálas szenzor ideális gráfok (higrográf) esetében.  

• A pontosabb membrános higrométerek működési 

alapelve megegyezik a hajszálas higrométerével, s a 

megfelelően preparált legtöbbször állati (juh)gyomor is a 

relatív légnedvesség tartalmat méri. Neve aranyütő 

hártya. Rádiószondákban alkalmazzák. 

• Az abszorpciós higrométereknél az érzékelőn átszivatott  

levegőből megköti a nedvességet, s tömegmérés alapján 

történik a nedvesség mérése. Főleg laboratóriumi 

vizsgálatoknál használatos, nagy pontosságú (etalon), 

de meglehetősen időigényes.  Szenzora lehet: H2SO4, 

CaCl2, P2O5. 

 



91. ábra A higrográf hajszálas szenzorral 



Pszichrométerek 

• A pszichrométer felépítése egyszerű és olcsó; 

mindössze két állomáshőmérőből és egy aspirátorból áll, 

ahol az egyik hőmérő higanygömbjét állandóan 

nedvesen tarjuk. A vizes felületek (nedves hőmérő) adott 

ventillációs körülmények között mért párolgási 

hőelvonását határozzuk meg, mely függ a légkör 

páranyomásától (ea), hőmérsékletétől és a párolgó 

felszín feletti légmozgástól: 

    

ahol   γ: pszichrometrikus konstans 

Ta-Tw: száraz és nedves hőmérő hőmérsékleti differenciája.  
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• Két változata: a szívófonatos (itt nincs aspirátor) és a 

ventillációs. Nálunk az Assmann típusú pszichrométerek 

terjedtek el, ahol a légmozgás sebességét 3-4 m/s-ra 

állítjuk be. A pontossághoz fontos a megfelelő ventilláció 

és a beállási idő betartása. A légnedvesség mutatóinak 

meghatározásához táblázatok állnak rendelkezésre. A 

pszichrométerek magas relatív nedvességtartalomnál a 

legpontosabbak, s ahogy nő a két hőmérő hőmérsékleti 

differenciája, a hiba % úgy emelkedik. 

Kicsiny terek légnedvességének meghatározására, ahol a 

nedves hőmérőről bepárologtatott víz módosíthatja a 

térség nedvességtartalmát, nem javasolt. 

-10°C alatt nem használhatók! 



92. Ábra August-féle pszichrométer (szívófonatos) 

http://www.amsz.hu/fajlfeltoltes/mi

ko/files/psychrometer.jpg 



93. ábra Az Assmann-féle aspirációs pszichrométer. Az 1. 

képen az állandó áramlási sebességet a feji részben, felül 

burkolattal ellátott aspirátor biztosítja. A 2. képen lenn 

található az aspirátor 

www.allweatherinc.com/meteorological/523

0.html 

http://www.allweatherinc.com/meteorological/5230.html
http://www.allweatherinc.com/meteorological/5230.html


Elektromos higrometerek, elhelyezésük. 

Automaták hálózatunkban 

 

26. lecke 

 

 



Elektromos higrométerek 

 • A szén elemek és különböző telített sók, mint pl. a LiCl2 

ellenállása függ a nedvességtartalomtól. A LiCl2  

bevonatú szövet orsót elektromos vezetékkel melegítve 

a víz róla párologni kezd. A párolgás a levegő 

nedvességtartalmának függvénye. A víz párologása 

miatt a só kiszárad, az ellenállása növekszik, s 

alacsonyabb áramerősséget idéz elő. Ismétlődő 

melegítésnél és hűtésnél előbb-utóbb beáll az egyensúly 

a környező léghőmérséklettel és nedvességtartalommal, 

s némi kalibrációs eljárás után a vízgőznyomás, ill. a 

harmatpont megkapható. Elég lassú műszer, 

pontossága sem túl jó, erős hiszterézis hatással tetézve.  

 



• Az elektromos kapacitásváltozás mérésén alapuló 

dielektromos nedvességmérők (HUMICAP) új generációt 

képviselnek. A két elektródát tartalmazó rendszer egy 

polimer bevonattal ellátott elektróda, melyet a másik  

elektróda körkörösen vesz körül, s párologtatóként 

szolgál. Ez utóbbi olyan vékony, hogy rajta a vízgőz 

gyorsan keresztülhalad. Gyakorlatilag a polimerbevonat 

(mérőtest) kapacitása a 0-75%-os relatív légnedvesség 

tartományban lineárisan változik. Mérési pontossága 

rendkívül kedvező, 2%. 75%-osnál magasabb relatív 

nedvességtartalomnál a rendszer lassul, s a kapcsolat 

elveszíti lineáris jellegét. 



• A felsorolt műszerek nem merítik ki a rendelkezésre álló 

légnedvességmérők teljes arzenálját. Rajtuk kívül 

léteznek kevésbé elterjedt, más alapelven működő 

légnedvességmérők is: 

- foszfor pentoxid filmet tartalmazó elektrolitikus-, piezo-

elektromos, szorpciós-, és refrakciós higrométerek,  

- elektromos vezetőképesség mérése alapján működő 

légnedvességmérők stb. 

A hazai gyakorlatban a HUMICAP terjedt el, mely a 

hőkapacitás változás mérésén alapul. 



94. ábra A HUMICAP nedvességmérő felépítése a 

két elektródával és a polimer bevonattal 

http://nsidc.org/data/docs/daac/nsidc0008_hara

/images/humicap.gif 



Harmatpont (kondenzációs) higrométerek 

 
• Az érzékelője egy fűthető-hűthető tükör, amely 

hőmérséklete nagy pontossággal határozható meg. A 

levegőt átáramoltatva a tükröt tartalmazó, s hűthető 

kamrán, a benne lévő nedvességtartalom 

megjelenésének pillanatában termisztorral mérjük a 

tükör hőmérsékletét, amely ekkor megegyezik a 

harmatponttal. A pontossága ± 0,2°C, nagyon rövid 

érzékenységi idővel. Egyetlen problémát a tükör 

elváltozásai jelenthetnek, valamint a magas áruk. Ettől 

eltekintve rendkívül rugalmas és gyors műszerek, 

mikrometeorológiai megfigyelésekhez javasolhatók. 

 



95. ábra Harmatpont higrométer 

1. és 2. a levegő 

be- és 

kivezetése 

3. Ródium fedte 

tükör „beépített” 

hőmérővel 

www.inrim.it/ar2006/ar/mt.html 

http://www.inrim.it/ar2006/ar/mt.html


96. ábra Daniell-féle harmatpont higrométer 1850-

ből 

www.liverpoolmuseums.org.uk/.../hygrometer

s.aspx 

A két gömböt éterrel 

hűtötték, s figyelték a 

nedvesség 

lecsapódásának 

megjelenési idejét, 

majd leolvasták a 

hőmérőt 

http://www.liverpoolmuseums.org.uk/online/exhibitions/winter/hygrometers.aspx
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/online/exhibitions/winter/hygrometers.aspx


Higrométerek elhelyezése 

Nem tér el a léghőmérséklet mérésénél bemutatott 

hőmérők elhelyezésétől 

Itt is gondoskodni kell a műszer védelméről (sugárzás, 

csapadék, szél) 

Az elhelyezés reprezentatív legyen 

A hagyományos Stevenson házak fa alapanyaga 

nedvszívó tulajdonságú, mely módosíthatja a valóságos 

légnedvességet 

A makroklíma hatása is fontos lehet néhány területen – 

speciális előírások 



Automaták légnedvesség mérésre 

• A Meteorológiai Szolgálat automata állomásainak (Milos 

és QLC-50 egyaránt) légnedvesség szenzorait is a 

VAISALA gyártja, s a léghőmérsékletnél már ismertetett 

kombinált szenzorokat alkalmazzuk erre a célra. A 

platina hőmérő mellett a légnedvességet egy kicsi 

méretű kondenzátor kapacitás változása alapján tudjuk 

meghatározni. 

• A műszer pontossága 3 százalékpont. Ezzel a B 

pontossági csoportba sorolható. 



97. ábra A keszthelyi állomás kombinált szenzora 

a sugárzásvédő burkolattal. Egy másik 

hagyományosan a hőmérőházban 



 

 

Köszönöm figyelmüket! 


