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(57) Перетворювач вологості з частотним виходом,
що складається з двох польових транзисторів,
двох резисторів, джерела постійної напруги, який
відрізняється тим, що у нього введено конденса-
тор, вологочутливий конденсатор, резистор та
біполярний транзистор, причому перший вивід
резистора підключено до витоку другого польового
транзистора та до першого полюса джерела по-
стійної напруги, другий вивід резистора підключе-
но до стоку першого польового транзистора, що

з'єднаний із другим затвором першого польового
транзистора та першим виводом резистора, дру-
гий вивід резистора разом з емітером біполярного
транзистора, другим виводом обмежувального
конденсатора та другим полюсом джерела постій-
ної напруги утворюють загальну шину, витік і під-
кладка першого польового транзистора з'єднані з
базою біполярного транзистора, колектор біполяр-
ного транзистора з'єднано із першим затвором
першого польового транзистора, до якого підклю-
чено затвор, що з'єднаний зі стоком другого
польового транзистора, утворюючи вихідну клему,
до якої підключено перший вивід вологочутливого
конденсатора, другий вивід якого з'єднано з під-
кладкою другого польового транзистора та пер-
шим виводом резистора, другий вивід резистора
підключено до витоку другого польового транзис-
тора, першого виводу обмежувального конденса-
тора і першого полюса джерела постійної напруги.

Корисна модель належить до області контро-
льно-вимірювальної техніки і може бути викорис-
тана для безупинного контролю відносної вологос-
ті в різноманітних пристроях автоматики для
керування технологічними процесами.

Відомий пристрій для виміру вологості з спеці-
альною плівкою, на яку з двох сторін напилюють
електроди із золота. Дана плівка є діелектриком
плоского конденсатора, при дії вологи на яку змі-
нюється ємність конденсатора. Зміна ємності кон-
денсатора перетворюється в зміну напруги, яка за
допомогою випрямляючого пристрою випрямля-
ється і потім підсилюється до 15В [див.  Г.  Виглеб.
Датчики. - М.: Мир, 1989. С. 113-125].

Недоліком пристрою є нелінійна залежність
від зміни відносної вологості та низька швидкість
спрацювання, що значно ускладнює процес вимі-
рювання.

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

польових транзистори, витоки яких з'єднані між
собою, на затворі одного з яких створено гребін-
часту структуру вологочутливого матеріалу, дже-
рело постійної напруги, два резистори та три ди-
ференційні каскади. Затвор транзистора з
вологочутливою структурою з'єднаний з джерелом
постійної напруги, затвор другого польового тран-
зистора з'єднано з третім диференційним каска-
дом. Стоки обох польових транзисторів з'єднані з
першим та другим диференційними каскадами,
паралельно яким ввімкнені два резистори.

Недоліком такого пристрою є невисока чутли-
вість, особливо в області низьких значень віднос-
ної вологості, що спричинено незначними змінами
струму каналу першого польового транзистора при
малих значеннях відносної вологості.

В основу корисної моделі поставлена задача
створення перетворювача вологості з частотним
виходом, в якому за рахунок введення нових бло-
ків і зв'язків між ними досягається можливість пе-
ретворення відносної вологості в частоту, що під-
вищує точність і чутливість виміру відносної
вологості.
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Поставлена задача вирішується тим, що у пе-
ретворювач вологості з частотним виходом, який
містить два польових транзистори, два резистори,
джерело постійної напруги, введено конденсатор,
вологочутливий конденсатор, резистор та біполя-
рний транзистор, причому перший вивід резистора
підключено до витоку другого польового транзис-
тора та до першого полюса джерела постійної на-
пруги, другий вивід резистора підключено до стоку
першого польового транзистора, що з'єднаний із
другим затвором першого польового транзистора
та першим виводом резистора, другий вивід рези-
стора разом з емітером біполярного транзистора,
другим виводом обмежувального конденсатора та
другим полюсом джерела постійної напруги утво-
рюють загальну шину, витік і підкладка першого
польового транзистора з'єднані з базою біполяр-
ного транзистора, колектор біполярного транзис-
тора з'єднано з першим затвором першого польо-
вого транзистора, до якого підключено затвор, що
з'єднаний зі стоком другого польового транзисто-
ра,  утворюючи вихідну клему,  до якої підключено
перший вивід вологочутливого конденсатора, дру-
гий вивід якого з'єднано з підкладкою другого
польового транзистора та першим виводом резис-
тора, другий вивід резистора підключено до витоку
другого польового транзистора, першого виводу
обмежувального конденсатора і першого полюсу
джерела постійної напруги.

На кресленні наведено схему перетворювача
вологості з частотним виходом.

Пристрій складається з першого польового
транзистора 1, другого польового транзистора 2,
трьох резисторів 3, 4 та 5, вологочутливого кон-
денсатора 6, обмежувального конденсатора 7 та
біполярного транзистора 8. причому перший вивід
резистора 3 підключено до витоку другого польо-
вого транзистора 2 та до першого полюса джерела
постійної напруги 9. другий вивід резистора 3 під-
ключено до стоку першого польового транзистора,
що з'єднаний із другим затвором першого польо-
вого транзистора та першим виводом резистора 4,
другий вивід резистора 4 разом з емітером біполя-

рного транзистора 8, другим виводом обмежува-
льного конденсатора 7 та другим полюсом джере-
ла постійної напруги 9 утворюють загальну шину,
витік і підкладка першого польового транзистора
з'єднані з базою біполярного транзистора, колек-
тор біполярного транзистора з'єднано із першим
затвором першого польового транзистора, до яко-
го підключено затвор, що з'єднаний зі стоком дру-
гого польового транзистора, утворюючи вихідну
клему, до якої підключено перший вивід вологочу-
тливого конденсатора 6, другий вивід якого з'єд-
нано з підкладкою другого польового транзистора
та першим виводом резистора 5, другий вивід ре-
зистора 5 підключено до витоку другого польового
транзистора, першого виводу обмежувального
конденсатора 7 і першого полюсу джерела постій-
ної напруги 9.

Перетворювач вологості з частотним виходом
працює таким чином. В початковий момент часу
волога не діє на вологочутливий конденсатор 6.

Підвищенням напруги джерела постійної на-
пруги 9 до величини, коли на електродах стік дру-
гого польового транзистора 2 і емітер біполярного
транзистора виникає від'ємний опір, який приво-
дить до виникнення електричних коливань в кон-
турі, який утворений паралельним включенням
повного опору з ємнісною складовою на електро-
дах колектор-емітер біполярного транзистора 8 та
повного опору з індуктивною складовою на елект-
родах стік-витік другого польового транзистора.
Дільник на основі резисторів 3 та 4 слугує для ви-
бору робочої точки генератора, а ємність 7 запобі-
гає проходженню змінного струму через джерело
постійної напруги 9. При наступній дії вологи на
вологочутливий конденсатор змінюється повний
опір активно-індуктивного елемента на основі дру-
гого польового транзистора, що викликає ефекти-
вну зміну резонансної частоти коливального кон-
туру. Підвищення чутливості досягається за
рахунок введення в схему активно - індуктивного
елементу на основі другого польового транзистора
2 з R-C- ланцюгом,  до складу якого входить воло-
гочутливий конденсатор 6 та резистор 5.
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