M I N I P R O J E K T Y

Konwerter wilgotność−napięcie
WilgotnoúÊ powietrza
jest jednym
z†istotniejszych
parametrÛw, od ktÛrego
silnie zaleøy nasze
samopoczucie.
Stosowane do niedawna
tradycyjne metody
pomiaru (np. si³a
naprÍøenia koÒskiego
w³osia) s¹ doúÊ
k³opotliwe do
amatorskiego
zastosowania, zw³aszcza
dla elektronikÛw.
Musimy sobie zatem
poradziÊ w†jakiú inny
sposÛb.

Po prostu zastosujemy pojemnoúciowy czujnik wilgotnoúci. Schemat proponowanego uk³adu pokazano na rys. 1.
Jest to jedna z†najprostszych,
charakteryzuj¹ca siÍ przy tym
doskona³ymi parametrami,
aplikacji czujnika wilgotnoúci, opracowana przez inøynie-

kuj¹cy i†z†wyjúcia generatora
bramkowanego steruj¹ wejúciami bramki NOR (US2).
W†celu zwiÍkszenia wydajnoúci pr¹dowej obydwie
bramki uk³adu US2 po³¹czono rÛwnolegle. Impulsy wystÍpuj¹ce na wyjúciu US2 s¹
podawane przez diodÍ D1 na

go dla wspÛ³pracuj¹cego
z†konwerterem miernika)
oraz ewentualna korekta liniowoúci, ktÛrej moøna dokonaÊ za pomoc¹ trymera C10.
Konwerter moøna zmontowaÊ na p³ytce drukowanej
pokazanej na rys. 2.
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wejúcie doúÊ skomplikowanego obwodu uúredniaj¹cego
(R3, P1 i†C5), na wyjúciu ktÛrego znajduje siÍ potencjometr
P2 s³uø¹cy do regulacji zakresu napiÍcia wyjúciowego.
Konwerter jest zasilany z†wyjúcia scalonego stabilizatora
napiÍcia US3.
K³opotliwe jest skalowanie konwertera. W†dobrze
wyposaøonych laboratoriach
do tego celu s¹ stosowane
specjalne pojemniki wype³nione sol¹ spe³niaj¹c¹ rolÍ
materia³u stabilizuj¹cego wilgotnoúÊ na okreúlonym poziomie (norma ASTM E104).
W†warunkach amatorskich
lepszym wyjúciem by³oby zastosowanie jakiegokolwiek
wilgotnoúciomierza fabrycznego. Najwaøniejsz¹ regulacj¹
jest ustalenie za pomoc¹ P2
zakresu zmian napiÍcia na
wyjúciu Uwy (odpowiednie-

Rys. 2.

Rys. 1.

rÛw firmy Philips. Z†bramek
uk³adu US1 zbudowano dwa
generatory astabilne, z†ktÛrych jeden - z†do³¹czonym
czujnikiem wilgotnoúci - jest
bramkowany. Sygna³y: bram-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 470kΩ
R3: 820kΩ
R4: 4,7kΩ
P1: 10kΩ
P2: 4,7kΩ
Kondensatory
C1: 100µF/16V
C2: 22µF/16V
C3, C4: 100nF
C5: 220nF

C6, C7: 47pF
C8: 22pF
C9: 68pF
C10: 3/40pF
CZ1: czujnik wilgotności
120pF
Półprzewodniki
D1: BAT43
US1: 4001
US2: 4002
US3: LM78L06

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1320.
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/?pdf/sierpien01.htm oraz na
p³ycie CD-EP08/2001 w katalogu PCB.
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