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(57) Пристрій для визначення вологості, який міс-
тить джерело постійної напруги, польовий транзи-
стор, який відрізняється тим, що в нього введено
біполярний транзистор, два резистори, обмежува-
льний конденсатор, вологочутливий конденсатор
та індуктивність, причому витік польового транзис-

тора з'єднаний з базою біполярного транзистора,
перший полюс джерела постійної напруги з'єдна-
ний з першим виводом обмежувального конденса-
тора та другим виводом індуктивності, перший
вивід якої з'єднаний з другим виводом вологочут-
ливого конденсатора, емітером біполярного тран-
зистора, першою вихідною клемою пристрою для
визначення вологості, перший вивід вологочутли-
вого конденсатора з'єднаний зі стоком польового
транзистора і першим виводом першого резисто-
ра, другий вивід якого з'єднаний з затвором
польового транзистора, через другий резистор,
колектором біполярного транзистора, другим ви-
водом обмежувального конденсатора, другою ви-
хідною клемою пристрою для визначення вологос-
ті та другим полюсом джерела постійної напруги.

Корисна модель належить до області контро-
льно-вимірювальної техніки і може бути викорис-
тана для безупинного контролю вологості в різно-
манітних пристроях автоматичного керування
технологічними процесами.

Відомий пристрій для виміру вологості, який
містить спеціальну плівку. На цю плівку з двох
сторін напилюють електроди із золота. Таким чи-
ном, плівка є діелектриком площинного конденса-
тора. При дії вологи на плівку змінюється ємність
конденсатора. Зміна ємності конденсатора пере-
творюється в зміну напруги, яка за допомогою ви-
прямляючого пристрою випрямляється і потім під-
силюється до 15В [див.  Г.  Виглеб.  Датчики.  -  М.:
Мир, 1989. С.113-125].

Недоліком пристрою є нелінійність і інерцій-
ність, що значно знижує визначення величини во-
логості.

Найбільш близьким технічним рішенням до
запропонованої корисної моделі є інтегральний
вимірювач вологості [див. Бутурлин А.Н., Крутове-
рцев С.А., Чистяков Ю.Д. Микроэлектронные дат-
чики влажности. Зарубежная электронная техника.
- №9, 1984. - С.42-43]. Пристрій містить два польо-
вих транзистори, витоки яких з'єднані між собою,
на затворі одного з яких створено гребінчасту

структуру вологочутливого матеріалу, джерело
постійної напруги.

Недоліком такого пристрою є низька точність
вимірів, особливо в області малих значень волого-
сті, це пов'язано з тим, що малі значення вологості
в малій ступені змінюють струм каналу першого
польового транзистора.

В основу корисної моделі поставлена задача
створення пристрою для визначення вологості, в
якому за рахунок введення нових блоків і зв'язків
між ними досягається можливість перетворення
вологості в частоту, що підвищує чутливість і точ-
ність виміру вологості.

Поставлена задача вирішується тим, що у
пристрій для визначення вологості, який містить
джерело постійної напруги, польовий транзистор,
введено біполярний транзистор, два резистори,
обмежувальний конденсатор, вологочутливий кон-
денсатор та індуктивність, причому витік польово-
го транзистора з'єднаний з базою біполярного
транзистора, перший полюс джерела постійної
напруги з'єднаний з першим виводом обмежува-
льного конденсатора та другим виводом індуктив-
ності, перший вивід якої з'єднаний з другим виво-
дом вологочутливого конденсатора, емітером
біполярного транзистора, першою вихідною кле-
мою пристрою для визначення вологості, перший
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вивід вологочутливого конденсатора з'єднаний з
стоком польового транзистора і першим виводом
першого резистора, другий вивід якого з'єднаний з
затвором польового транзистора, через другий
резистор, колектором біполярного транзистора,
другим виводом обмежувального конденсатора,
другою вихідною клемою пристрою для визначен-
ня вологості та другим полюсом джерела постійної
напруги.

На кресленні наведено схему пристрою для
визначення вологості.

Пристрій складається з двох транзисторів 1 і 2,
причому витік польового транзистора 1 з'єднаний з
базою біполярного транзистора 2, перший полюс
джерела постійної напруги 3 з'єднаний з першим
виводом обмежувального конденсатора 4 та дру-
гим виводом індуктивності 5, перший вивід якої
з'єднаний з другим виводом вологочутливого кон-
денсатора 6, емітером біполярного транзистора 2,
першою вихідною клемою пристрою для визна-
чення вологості, перший вивід вологочутливого
конденсатора 6 з'єднаний з стоком польового тра-
нзистора 1 і першим виводом першого резистора
7, другий вивід якого з'єднаний з затвором польо-
вого транзистора 1, через другий резистор 8, коле-

ктором біполярного транзистора 2, другим виво-
дом обмежувального конденсатора 4, другою
вихідною клемою пристрою для визначення воло-
гості та другим полюсом джерела постійної напру-
ги 3.

Пристрій для визначення вологості працює та-
ким чином.

В початковий момент часу волога не діє на
вологочутливий конденсатор 6. Підвищенням на-
пруги джерела постійної напруги 3 до величини,
коли на електродах емітер-затвор транзисторів 1 і
2 виникає від’ємний опір, який приводить до вини-
кнення електричних коливань в контурі, який утво-
рений паралельним включенням повного опору з
ємнісною складовою на електродах емітер-затвор
транзисторів 1 і 2 та індуктивності 5. Через резис-
тори 7 і 8 здійснюється електричне живлення тра-
нзисторів 1 і 2, а конденсатор 4 запобігає прохо-
дженню змінного струму через джерело постійної
напруги 3. При наступній дії вологи на вологочут-
ливий конденсатор 6 змінюється ємнісна складова
повного опору на електродах емітер-затвор тран-
зисторів 1 і 2, що викликає ефективну зміну часто-
ти коливального контуру.
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