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(57) Ємнісний вологомір, який містить генератор 
гармонічної напруги, послідовно з'єднані і під'єд-
нані до виходу генератора гармонічної напруги 
зразковий елемент і ємнісний первинний перетво-

рювач вологості, блок зворотного зв'язку стабілі-
зації напруги на ємнісному первинному перетво-
рювачі вологості, який відрізняється тим, що до-
датково містить вольтметр амплітудного значення 
напруги, цифровий фазометр, цифровий пристрій 
та блок індикації, причому вольтметр амплітудного 
значення напруги своїм входом під'єднаний до 
зразкового елемента, а цифровий фазометр - до 
зразкового елемента і ємнісного первинного пере-
творювача вологості, виходи вольтметра ампліту-
дного значення напруги і цифрового фазометра 
під'єднані до входу цифрового пристрою, вихід 
якого з'єднаний з входом блока індикації. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до вимірювальної 
техніки і може використовуватись для визначення 
вологості сипких матеріалів, наприклад зерна і 
зернопродуктів. 

Найбільш розповсюдженим вологометричним 
пристроєм є вологомір, що складається з конден-
сатора-давача, вихід якого під'єднаний до перет-
ворювача, в якому ємність конденсатора давача 
порівнюється з еталонною ємністю. Вихід перет-
ворювача з'єднаний з входом вимірювального 
блоку, вихід якого з'єднаний з входом автоматич-
ного потенціометра [Федоткин Й. М., Клочков В. П. 
Физико-технические основы влагометрии в пище-
вой промышленности. -Киев: Техніка, 1974, с.155]. 

Основним і суттєвим недоліком цього волого-
міра є його підвищена чутливість до значення діе-
лектричних втрат в конденсаторі-давачі. 

За прототип обраний ємнісний вологомір, що 
складається з послідовно з'єднаних зразкового 
елемента і ємнісного перетворювача, в подаль-
шому ємнісного первинного перетворювача воло-
гості, увімкнених на виході високочастотного гене-
ратора, в подальшому генератора гармонічної 
напруги, фазового детектора, до виходу якого пі-
д'єднаний вимірювальний прилад, а також блок 
зворотного зв'язку стабілізації напруги, в подаль-
шому блок зворотного зв'язку стабілізації напруги 
на ємнісному первинному перетворювачі вологості 
[А.с. СССР №734548, кл. G01N27/22,1980]. 

Недоліком вказаного вологоміра є нелінійність 

функції перетворення фазового детектора, що 
призводить до збільшення похибок вимірювання. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення ємнісного вологоміра, в якому за раху-
нок введення нових блоків та зв'язків між ними 
підвищується точність вимірювань шляхом усу-
нення впливу нелінійності функції перетворення 
фазового детектора на похибку вимірювань. 

Ця задача досягається тим, що в ємнісному 
вологомірі, який містить генератор гармонічної 
напруги, послідовно з'єднані і під'єднані до виходу 
генератора гармонічної напруги зразковий еле-
мент і ємнісний первинний перетворювач вологос-
ті, блок зворотнього зв'язку стабілізації напруги на 
ємнісному первинному перетворювачі вологості, 
додатково введені вольтметр амплітудного зна-
чення напруги, цифровий фазометр, цифровий 
пристрій та блок індикації, причому вольтметр ам-
плітудного значення напруги своїм входом під'єд-
наний до зразкового елемента, а цифровий фазо-
метр - до зразкового елемента і ємнісного 
первинного перетворювача вологості, виходи 
вольтметра амплітудного значення напруги і циф-
рового фазометра під'єднані до входу цифрового 
пристрою, вихід якого з'єднаний з входом блоку 
індикації. 

На Фіг.1 приведена структурна схема ємнісно-
го вологоміра; на Фіг.2 - еквівалентна електрична 
схема, на Фіг.3 - векторна діаграма послідовно 
з'єднаних зразкового елемента і ємнісного пер-
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винного перетворювача вологості. 
Ємнісний вологомір складається з високочас-

тотного генератора 1 гармонічної напруги, послі-
довно з'єднаних між собою і під'єднаних до виходу 
генератора зразкового елемента 3 і ємнісного пе-
рвинного перетворювача вологості 4, який містить 
опір 9 діелектричних втрат і ємнісний елемент 10, 
ємність якого пропорційна вологості матеріалу 
(Фіг.2). До ємнісного первинного перетворювача 
вологості 4 під'єднаний своїм входом блок 2 зво-
ротного зв'язку стабілізації напруги на ємнісному 
первинному перетворювачі вологості, а виходом - 
до генератора 1 гармонічної напруги. До зразково-
го елемента 3 і ємнісного первинного перетворю-
вача 4 вологості під'єднані входи цифрового фа-
зометра 6, окрім цього, до зразкового елемента 3 
під'єднаний вхід вольтметра 5 амплітудного зна-
чення напруги, вихід якого та вихід цифрового фа-
зометра 6 з'єднані з входами цифрового пристрою 
7. Вихід цифрового пристрою 7 з'єднаний з входом 
блока 8 індикації. 

Пристрій працює таким чином. 
При подачі гармонічної напруги від генератора 

1 гармонічної напруги до послідовного кола, утво-
реного зразковим елементом 3 і ємнісним первин-
ним перетворювачем вологості 4 на них виділя-
ються напруги U1 і U2, що подаються на входи 
цифрового фазометра 6, який вимірює фазовий 
зсув між ними. Окрім цього напруга U1 зразкового 
елемента 3 подається на вхід вольтметра 5 амплі-
тудного значення напруги. Інформація про амплі-

туду U1 та фазовий зсув  між U1 і U2 подається на 
вхід цифрового пристрою 7, де перетворюється в 
сигнал, пропорційний вологості матеріалу, який 
поступає на вхід блоку 8 індикації вологості. На-
пруга U2 з ємнісного первинного перетворювача 
вологості 4 поступає на вхід блоку 2 зворотного 

зв'язку стабілізації напруги на ємнісному первин-
ному перетворювачі вологості і порівнюється з 
еталонним значенням. Сигнал різниці з блоку 2 
зворотного зв'язку стабілізації напруги на ємнісно-
му первинному перетворювачі вологості подається 
на вхід генератора 1 гармонічної напруги і так ре-
гулює амплітуду цієї напруги, щоб U2 було стабі-
льним. 

При виконанні умови U2=const струм І10, що 
протікає через ємнісний елемент 10 на еквівален-
тній схемі Фіг.2, буде залежати тільки від ємності 
цього елемента, яка визначається вологістю мате-
ріалу і не залежить від опору 9 діелектричних 
втрат. При цьому вологість визначається за фор-
мулою: 
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де k - коефіцієнт пропорційності, що визнача-
ється при градуюванні; 

I10 - значення ємнісної складової струму ємніс-
ного первинного перетворювача вологості; 

І3 - струм зразкового елемента; 
U1 - напруга зразкового елемента; 
Z3 - повний опір зразкового елемента; 

 - фазовий зсув між напругами U1 і U2 (Фіг.3). 
Таким чином, запропонований пристрій дозво-

ляє вимірювати вологість матеріалу шляхом конт-
ролю напруги на зразковому елементі 3 та фазо-
вого зсуву між напругами на зразковому елементі 
3 та ємнісному первинному перетворювачі волого-
сті по прямому відліку з дисплею блоку індикації 8. 

За рахунок усунення похибок, викликаних не-
стабільними діелектричними втратами та неліній-
ністю фазового детектора, підвищується точність 
вимірювань вологості. 
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