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Lucrarea XIV 
 
 

 
HIGROMETRIE 

 
 

Consideraţii teoretice 
 

Determinarea cantităţii de vapori din atmosferă prezintă o importanţă practică 
deosebită. De cantitatea de vapori aflată într-o unitate de volum (1 m3) de aer atmosferic, 
depind o serie întreagă de fenomene, cum ar fi viteza de evaporare a apei, formarea ceţii, 
norilor etc., fenomene studiate de meteorologie. 

Higrometria este partea din fizică care se ocupă cu măsurarea cantităţii de vapori 
de apă din atmosferă. 

Aceste măsurători se pot face pe două căi: 
1. Se măsoară masa m a vaporilor de apă conţinuţi într-un volum dat V de aer 

atmosferic; 
2. Se determină presiunea actuală pv a vaporilor de apă din atmosferă. 
Densitatea relativă, în raport cu aerul, a vaporilor de apă în condiţii normale, adică 

la presiunea de 760 torr şi la temperatura de 0°C, este 0,622, de unde densitatea absolută 
în condiţii normale este 1,293.0,622 kg/m3. Dacă notăm cu pv presiunea actuală (în torr) a 
vaporilor de apă din atmosferă, atunci masa m0 (în grame) a vaporilor de apă conţinuţi în 
1 m3 de aer se poate calcula astfel: 
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Raportul 
tα+1

0582,1 , până la temperatura de circa 40°C, este sensibil apropiat de unu, 

aşa că putem lua numeric: 
 
                                         ( )3

0 / mgm  ~ ( )torrpv                                         (2) 
În general nu interesează prea mult cantitatea de apă aflată în atmosferă la un 

moment dat, ci starea de saturaţie a atmosferei. După cum se ştie, presiunea vaporilor 
saturaţi (presiunea de vapori maximă) depinde foarte mult de temperatură. O atmosferă 
care la temperatura de 10°C conţine 9 g vapori de apă la metrul cub este o atmosferă 
umedă, în timp ce la temperatura de 200C este uscată. 

Starea de umiditate a aerului este definită prin starea higrometrică, adică prin 
raportul procentual dintre presiunea actuală, pv a vaporilor de apă şi presiunea ps a 
vaporilor saturaţi, consideraţi la aceeaşi temperatură: 
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U fiind starea higrometrică (în procente), iar ps şi m0S sunt presiunea vaporilor 
saturaţi, respectiv masa vaporilor saturaţi de apă, aflaţi la 1 m3 de aer, la aceeaşi 
temperatură. 

Uneori este util a se compara diferenţa ps – pv, numită deficit higrometric. Acest 
deficit higrometric este un factor care influenţează viteza de evaporare a apei. 

Aparatele pentru măsurarea umidităţii atmosferice, numite higrometre, se împart în 
mai multe categorii după fenomenele pe care se bazează: 

1. Higrometrele chimice sunt bazate pe absorbţia vaporilor de apă dintr-un volum 
cunoscut de aer, cu ajutorul unor substanţe chimice. 

2. Higrometrele cu fir de păr se bazează pe proprietatea părului degresat de a se 
lungi când absoarbe vapori de apă. 

3. Higrometrele de condensare se bazează pe determinarea punctului de rouă (de 
aburire). Răcind un corp în atmosferă, el se va aburi la temperatura pentru care presiunea 
valorilor saturaţi este egală cu presiunea actuală a vaporilor de apă. 

4. Psihrometrele sunt bazate pe viteza de evaporare a apei care depinde de deficitul 
higrometric. 

 
 
XIV.1. Determinarea umidităţii aerului cu psihrometrul Assmann 

la temperaturi peste 0°C 
 
Descrierea aparatului 
 
Aparatul este constituit din două termometre, unul obişnuit, denumit termometrul 

uscat şi altul, termometrul umed, având rezervorul acoperit cu o pânză subţire, tifon de 
obicei, umezită cu apă distilată. Întrucât viteza de evaporare a apei de pe tifon, deci 
intensitatea răcirii, variază cu viteza de ventilaţie, dar tinde către o valoare limită pentru 
viteza de ventilaţie superioare valorii de 2,5 m/s, psihrometrul de faţă (de tip Assmann) 
este prevăzut în partea superioară cu un aspirator cu arc (morişca psihrometrului). 
Aspiratorul asigură viteza de ventilaţie necesară pentru ambele termometre. Rezervoarele 
termometrului sunt protejate radiativ de câte două ecrane metalice cilindrice care reduc la 
minimum influenţa alteratoare a câmpului radiativ exterior. 

Pentru udarea tifonului de pe termometrul umed se utilizează un mic tub de sticlă 
continuat cu o pară de cauciuc prevăzută cu o clamă de oprire la nivelul dorit. 

Pentru fixare se utilizează uneori un cui lung cu agăţătoare specială. 
În contra efectului vântului care împiedică evacuarea aerului din morişca 

aspiratoare se utilizează un ecran metalic semicircular care se adaptează la orificiul 
aspiratorului în direcţia de unde bate vântul. 

 
 
Modul de lucru 
 
Psihrometrul se ţine în mână, cu braţul întins, fiind apucat de la mijloc cu 

rezervoarele în afară. 
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1. Se udă tifonul de pe termometrul din dreapta. Pentru aceasta se reglează nivelul 
apei de udare astfel ca să coincidă cu linia circulară trasată pe tub. Apoi, cu psihrometrul 
şi tubul de udare în poziţie verticală, se introduce acesta din urmă în ecranul interior al 
termometrului umed până când proeminenţa tubului se opreşte pe marginea ecranului. 
După 10-15 secunde se scoate tubul de udare, tot vertical, cu grijă ca pereţii interiori ai 
ecranului să nu fie udaţi de vreo picătură de apă. Picătura de apă de pe capătul de jos al 
ecranului se colectează în tub. 

Atenţiune! Nu se răstoarnă aparatul cu aspiratorul în jos pentru a se „turna” apă în 
el. 

2. Se întoarce arcul moriştei aspiratorului fără însă a se forţa. În timpul 
determinărilor, psihrometrul se ţine departe de corp şi se urmăreşte mereu mercurul la 
termometrul umed până când temperatura acestuia se stabilizează. Valoarea citită se 
înscrie în caietul de lucrări şi imediat se citeşte şi temperatura termometrului uscat. 
Determinarea se repetă de 3 ori, notându-se şi presiunea atmosferică citită la barometru. 

 
Calculul umidităţii relative 
 

Umiditatea relativă se calculează conform formulei (3). 
După cum am văzut psihrometrul Assmann este format din două termometre 

identice, unul uscat şi celălalt umed. Rezervorul termometrului umed arată o temperatură 
t’ mai scăzută decât temperatura t indicată de termometrul uscat, deoarece apa, 
evaporându-se absoarbe căldură şi răceşte termometrul umed. 

În regim staţionar (când temperatura termometrului umed nu mai variază) avem un 
echilibru între cantitatea de căldură Qc pierdută (cedată) de rezervorul umed prin 
evaporarea apei şi cantitatea de căldură Qa primită (absorbită) de acest rezervor de la 
mediul ambiant care este mai cald. 

Cantitatea de căldură Qc pierdută prin evaporarea apei de către rezervorul 
termometrului umed în unitatea de timp, este proporţională cu viteza de evaporare a apei 
şi cu căldura latentă a apei l . La rândul ei, viteza de evaporare a apei este proporţională 
cu suprafaţa S a rezervorului din care se produce evaporarea, cu diferenţa dintre presiunea 
vaporilor saturaţi '

sp la temperatura t’ arătată de termometrul rece (umed) şi presiunea 
actuală pv a vaporilor de apă din atmosferă şi este invers proporţională cu presiunea 
atmosferică H. Prin urmare: 
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Cantitatea de căldură Qa primită de termometrul umed de la mediul ambiant, în 
unitatea de timp, este dată de legea lui Newton. 

                               ( ) ( )., 2
'

2 constkttSkQa =−=   ,                          (5) 
conform căreia cantitatea de căldură schimbată între un solid şi un fluid (în acest caz 
aerul), în unitatea de timp, este proporţională cu diferenţa de temperatură dintre solid şi 
fluid şi cu suprafaţa prin care se face schimbul de căldură. 

Când termometrul umed arată o temperatură staţionară (constantă) înseamnă că 
cele două cantităţi de căldură sunt egale: 

ac QQ =  

sau 
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De aici e deduce expresia lui pv: 
( )'' ttkHpp sv −−= , 

unde 12 / kkk = . 
Starea higrometrică va fi atunci: 
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unde k este constanta psihrometrului: 
100066225,0 −= gradk  . 

Cu formula (6) şi datele experimentale obţinute se calculează umiditatea relativă, 
folosind valorile lui '

sp  şi sp  citite din tabele. 
 
Calculul erorilor 
 

Se va evalua eroarea relativă maximă pentru una dintre determinările lui U. Erorile 
spδ  şi '

spδ  se compun fiecare din câte două erori: una datorită impreciziei tabelei, 
adică a zecimalelor neglijate sau rotunjite din tabela presiunilor, ( )

sp1δ respectiv ( ) '1
spδ , 

şi o altă eroare datorită impreciziei de citire a temperaturii, adică a necunoaşterii 
temperaturii exacte t, respectiv t’, pentru care trebuie căutat în tabelă: ( )

sp2δ . Respectiv 
( ) '2

spδ . 
De exemplu, la t = 22°C avem în tabelă: 

torrps 83,19= ,   deci     ( ) torrps 01,01 =δ . 
Dacă eroarea de citire sau de determinare a temperaturii este tδ , atunci acestei 

diferenţe de temperatură situată în jurul lui t îi corespunde o anumită diferenţă 
( )

sp2δ după tabelă. 
De exemplu, pentru t = 22°C avem: 

ps (t = 22
o

C) = 19,83 torr ;       ps (t = 23
o

C) = 21,07 torr  , 
deci pentru o diferenţă de 1°C (23 – 22 = 1°C) avem o diferenţă (eroare) de  
21,07 – 19,83 = 1,24 torr. Atunci, de exemplu, pentru δt = 0,2°C vom avea:  
δ(2)ps = 1,24 x 0,2 = 0,2 torr. Eroarea totală va fi: 

( ) ( ) 2,001,021 +=+= sss ppp δδδ  ~ torr2,0   . 
La fel se procedează pentru '

sp . 
Deşi la barometru putem citi pe H cu o precizie de 0,05 mm Hg  

(datorită vernierului 1/20), dacă nu facem corecţii (de temperatură etc.), vom lua Hδ ~ 
torr1 (corecţiile sunt de ordinul acesta). 

Se va observa care factor din formula lui Uα contribuie cel mai mult la eroarea 
rezultatului. 

Rezultatele se vor trece în următorul tabel: 
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XIV.2. Determinarea umidităţii atmosferice cu ajutorul higrometrului 
Aluard 

 
Higrometrul Aluard este un higrometru de condensare. El reprezintă o cutie de 

metal cu un perete lustruit, pe care îl răcim prin evaporarea intensivă (forţată) a eterului. 
În momentul în care temperatura cutiei de metal a atins valoarea pentru care vaporii de 
apă din atmosferă devin saturaţi, pe pereţii cutiei apare o abureală: s-a atins temperatura 
punctului de rouă. 

Citim în tabelă presiunea vaporilor saturaţi corespunzătoare temperaturii de aburire 
şi obţinem astfel pe pv, apoi citim presiunea ps corespunzătoare temperaturii atmosferei; 
raportul dintre ele ne va da starea higrometrică după formula (3). 

Descrierea aparatului 
 

Higrometrul Aluard este alcătuit dintr-un rezervor metalic A (fig. 1) în jurul căruia 
se află o placă metalică B. 

Atât suprafaţa rezervorului A cât şi a 
plăcii B sunt lustruite identic pentru ca prin 
diferenţa de reflexie a luminii să se poată 
observa cea mai mică aburire. Rezervorul 
are la partea superioară o pâlnie P pe unde 
se toarnă eterul, un termometru T şi două 
tuburi cu robinetele r1 şi r2 , unul la stânga şi 
altul la dreapta. Prin tubul din dreapta 
suflăm aer ca să mărim viteza de evaporare a 
eterului şi astfel temperatura lui să scadă. 
Tubul al doilea serveşte pentru ieşirea 
vaporilor de eter. 

 
 
Modul de lucru 
 
1. Turnăm prin pâlnia P eter, atât cât este necesar pentru ca rezervorul 

termometrului să se afle cufundat în lichid (nivelul eterului să ajungă cam la mijlocul 
ferestruicii din aparat). 

2. Prin tubul cu robinetul r2 suflăm încet aer, observând cu atenţie momentul când 
apare cea mai mică abureală pe vasul A. În acest moment citim temperatura t1 arătată de 
termometrul T. 

3. Aşteptăm ca vasul să se încălzească puţin şi citim temperatura t2 la care dispare 
abureala. Temperatura punctului de rouă (punctului de aburire) va fi media celor două 
temperaturi: tr = (t1 + t2) /2 . Riguros vorbind ar trebui ca t1 = t2, căci există un singur 

 
Fig. 1 
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punct de rouă. Dacă se lucrează cu atenţie, diferenţa dintre cele două temperaturi citite t1 
şi t2 nu va depăşi 1–2°C. 

Se vor face două determinări ale punctului de rouă. 
Citim în tabelă presiunea pv corespunzătoare temperaturii tr a punctului de rouă, 

interpolând la nevoie datele. Temperatura camerei t o putem citi la termometrul uscat al 
psihrometrului Augusto, pentru fiecare determinare a punctului de rouă, iar în tabelă 
citim presiunea ps corespunzătoare acestei temperaturi. 

Atunci: 

                                                       
s

v

p
pU 100% = .                                                (7) 

 
Calculul erorilor 
 

Eroarea de determinare a temperaturii punctului de rouă tr este de ordinul lui t2 – t1. 
Eroarea de citire a temperaturii camerei este neglijabilă faţă de cea de mai sus, de aceea 
eroarea corespunzătoare δps poate fi neglijată. 

Ştiind δtr ≈  t2 – t1 se va evalua eroarea asupra lui pv (v. mai sus), apoi se va evalua 
eroarea asupra lui U. 

Rezultatele se vor trece în următoarea tabelă: 
 

t1 
ºC 

t2 
ºC 

tr 
ºC 

pv 
(torr) 

tº 
C 

ps 
(torr) 

U 
% 

δtr 
ºC 

δpv 
(torr) 

δU 
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