REALISTICKÉ MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI PLYNŮ
1.1

Úvod

Kapacitní polymerní sensory relativní vlhkosti jsou principielně teplotně závislé.
Kapacita sensoru se mění nejen při změně relativní vlhkosti plynného prostředí, ale také při
změně jeho teploty. Je to dáno vlastnostmi použitého polymerního dielektrika.
Při kalibraci měřicí sondy je okamžité kapacitě sensoru (v praxi převedené na periodu
výstupního signálu hybridního převodníku měřicí sondy) přidělena skutečná relativní vlhkost
prostředí. Sonda je kalibrována při určité konstantní teplotě ( obvykle +20 až 24oC).
Při měření rel.vlhkosti v prostředí s teplotou rozdílnou od kalibrační neodpovídá naměřená
kapacita sensoru skutečné rel.vlhkosti.
Proto je nutné v inteligentních vlhkoměrech zajistit kompensaci teplotního součinitele
použitého sensoru rel.vlhkosti.
Čím větší jsou teplotní odchylky od teploty při kalibraci, tím větší je odchylka měření od
skutečné relativní vlhkosti.
Pro přesnou kalibraci je tedy nutné zaznamenat teplotu, při které byla sonda zkalibrována.
Koeficient pro kompensaci teplotního součinitele je pak roven „jednotce“ právě jen při této
teplotě a tehdy změřená kapacita sensoru odpovídá skutečné relativní vlhkosti prostředí
kalibračního zařízení.
Při ostatních teplotách se teplotní součinitel zvětšuje či zmenšuje podle typu použitého
sensoru.
Dále budou popsány sensory rel.vlhkosti aplikované v měřicích sondách systému HUMISTAR.

1.2

HC 1000

Sensor HC 1000 je stabilní, polymerní kapacitní sensor rel.vlhkosti.
Pracovní oblast (v německé lit. jako Feuchtetemperaturfenster) je v rozmezí od –40°C do
120°C (při 100%RH pouze do 60°C, viz obr.2), takže není vhodný pro měření v prostředí
s vysokou teplotou. Výhodou sensoru je jeho odolnost proti znečištění. Přibližná změna
kapacity v celém rozsahu je 140 pF. Pro vlhkostní rozsah od 0 do 98% RH je možná lineární
aproximace, kde chyba linearity je menší než 1,5%RH v celém rozsahu. Z těchto důvodů je
používán v sondách do +60°C.
Převodní charakteristiku sensoru popisuje následující vzorec:
C(RH)=C76* [1 + HK * (RH – 76) + K]
Kde:

C76
Kapacita při 76%RH, C76 = 500 ± 50pF
HK
HK = 2800 ± 120 ppm / %RH
RH
Relativní vlhkost (%)
K = A1*RH + A2*RH1,5 + A3*RH2 + A4*RH2,5
A1
A1 = 2,1159 * 10-3
A2
A2 = -7,6305 * 10-4
A3
A3 = 8,9470 * 10-5
A4
A4 = -3,4130 * 10-6

(1.1)
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Obr. 2 – Závislost kapacity sensoru HC 1000 na relativní vlhkosti
Technické údaje HC 1000 :
Nominální kapacita při 76 %RH
Citlivost
Pracovní oblast
Stabilita sensoru
Doba ustálení t90
Odchylka linearity (0…98%RH)
Hysterese při 70 %RH

500 ± 50 pF
1,40 pF / %RH
viz obr.3
odchylka < 1 %RH / rok
<6s
< ±1,5 %RH
1,7 ± 0,15 %RH

Obr. 3 – Pracovní oblast sensoru HC 1000

Teplotní závislost je u sensoru HC 1000 vyjádřena jednoduchým vzorcem bez
polynomiálního vyjádření. To znamená, že odchylka relativní vlhkosti je závislá pouze na
teplotě a nikoliv na okamžité relativní vlhkosti. Teplotní závislost je vyjádřena vzorcem:

∆U = g * U * (T – 20)
∆U
g
U
T

kde:

(1.2)

rozdíl relativní vlhkosti při teplotě T [%]
součinitel g = -0,003 ± 0,0003
relativní vlhkost
[%]
teplota
[°C]

Následující graf ukazuje odchylku relativní vlhkosti v [%] při teplotních změnách od
kalibrační teploty +20°C
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Obr. 4 – Teplotní závislost sensoru HC 1000
Jak je patrné z grafu, sensor HC 1000 je ovlivněn pouze teplotou, jelikož odchylka je lineární
na celém rozsahu rel. vlhkosti. Proto můžeme kompenzovat teplotní součinitel pomocí
koeficientů, které jsou závislé pouze na teplotě. Vypočítaným koeficientem se pak násobí
výstupní signál rel. vlhkosti z měřicí sondy. Jelikož je teplotní součinitel záporný (g = -0,003),
kompensace vlhkosti pro T>20°C musí být kladná a pro T<20°C záporná. Kompensační
koeficient lze vypočítat ze vzorce:

K oef =

U − ∆U
− 0,003 ⋅ U (T − 20 )
=1−
U
U

(1.3)

Z předchozí úpravy je patrné, že kompensace není závislá na okamžité relativní vlhkosti,
protože se po úpravě vykrátí na tvar :

K oef = 1 + 0,003 ⋅ (T − 20 )

(1.4)

Pro sensor HC 1000 je teplotní kompenzace poměrně důležitá i při běžném teplotním rozsahu,
jelikož koeficient je poměrně veliký i při menších teplotních odchylkách.
Například pro teplotu 30°C je koeficient roven 1,03 (při kalibrační teplotě 20°C). Pro relativní
vlhkost 90% je pak odchylka 2,7%RH, což již není zanedbatelné. Následující graf zobrazuje
kompenzační koeficienty pro celý teplotní rozsah sensoru.
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Obr. 5 – Závislost kompensačního koeficientu pro HC 1000 na teplotě

1.3

FE 09/1000

FE 09/1000 je kapacitní polymerní sensor, který je využíván pro měření relativní vlhkosti
vzduchu a jiných neagresivních plynů. Mezi jeho hlavní výhody patří téměř lineární
charakteristika, dobré dynamické chování a zejména vysoká citlivost, která jej předurčuje
k přesnému výpočtu dalších hygrometrických veličin (ve spolupráci se sensorem teploty).
Technické údaje FE 09/1000 :
Nominální kapacita při 11 %RH
Citlivost
Pracovní oblast
Doba ustálení
Odchylka linearity (0…95%RH)
Hysterese (0…95%RH)

1050 ± 50 pF
2,5 ± 0,5 pF / %RH
viz obr.6
≤ 10 s
< ±1,5 %RH
< ±1,5 %RH

Obr. 6 – Pracovní oblast sensoru FE 09/1000

Teplotní závislost vlhkostního sensoru FE 09/1000 je menší než 0,1%RH/K. Odchylka je
tudíž zanedbatelná jen pokud se pohybujeme v teplotním intervalu mezi 10 až 40°C. Pro
teploty mimo tento interval můžeme kompenzovat vliv teploty pomocí následujícího vzorce:
K = [U + a(T – 25) ] * (b0 + b1*T + b2*T2)
K
U
T
a
b0
b1
b2

(1.5)

kompensovaná hodnota relativní vlhkosti [%]
naměřená relativní vlhkost [%]
teplota [°C]
a = 0,04 (pro T≥25°C)
a = 0 (pro T<25°C)
b0 = 0,98125
b1 = 6 * 10-4
b2 = 6 * 10-6

Následující graf zobrazuje odchylku od skutečné relativní vlhkosti v [%],
jako funkci teploty a rel. vlhkosti.
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Obr. 7 – Teplotní závislost FE 09/1000
Sensor FE 09/1000 má teplotní součinitel záporný, tzn., že sensor vykazuje při vysokých
teplotách menší hodnotu rel. vlhkosti, než je ve skutečnosti.
Kompensační koeficienty pro vyšší teploty musí být tedy větší než „1“ a po vynásobení s
naměřenou hodnotou tak zvyšujeme změřenou relativní vlhkost na reálnou hodnotu.
Je zřejmé, že není možné vytvořit přesnou kompenzační tabulku, kde bude konkrétní teplotě
přiřazen jeden koeficient. Všechny křivky by musely být rovnoběžné s osou x. Koeficient se
podstatně liší nejen vůči teplotě, ale i relativní vlhkosti. Řešením tedy bude kompensační
vzorec.

1.4

MK 33

Sensor MK 33 patří do skupiny robustních kapacitních polymerních sensorů rel.vlhkosti.
Jeho typická kapacita se pohybuje kolem 300pF a celý vlhkostní rozsah představuje změnu
pouze cca 50pF. Sensor má využití v mnoha aplikacích. Hlavními výhodami sensoru MK 33
jsou velká vlhkostně/teplotní pracovní oblast, rychlá doba ustálení, odolnost vůči horké vodě
a určitým agresivním plynům a malá hysterese. Nevýhodou je malá citlivost (0,45pF / %RH).
Tento sensor je proto využíván hlavně sondami pracujícími při vysokých teplotách a velkém
chemickém zatížení..
Technické údaje MK 33 :
Nominální kapacita při 30 %RH
Citlivost (20…95%RH)
Pracovní oblast
Doba ustálení
Odchylka linearity (20…95%RH)
Hysterese

300 ± 40 pF
0,45 pF / %RH
viz obr.8
< 10 s
± 2 %RH
< 2 %RH

Obr. 8 – Pracovní oblast sensoru MK 33
Odchylka převodní charakteristiky MK 33 je stejně jako u sensoru FE 09/1000 závislá na teplotě
i na relativní vlhkosti. Není tedy lineární.
Následující vzorec umožňuje výpočet teplotní kompenzace :

∆U = (b1*U + b2)*T + (b3*U + b4)
Kde:

∆U
U
T
b1
b2
b3
b4

odchylka relativní vlhkosti
naměřená relativní vlhkost
teplota
[°C]
b1 = 0,0011
b2 = 0,0892
b3 = -0,0268
b4 = -2,079

(1.6)

[%]
[%]

Graf na obr.13 zobrazuje odchylku od skutečné relativní vlhkosti v [%], závislou na teplotě a
rel. vlhkosti. Při kalibrační teplotě +24°C je odchylka nulová.
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Obr. 9 – Teplotní závislost sensoru MK 33
Sensor MK 33 má záporný teplotní součinitel, tudíž ukazuje ve vysokých teplotách nižší
hodnotu rel. vlhkosti, než je ve skutečnosti. Kompensační koeficienty pro vyšší teploty jsou
tedy větší než „1“. Po vynásobení naměřené rel. vlhkosti kompensačním koeficientem
dostaneme její reálnou hodnotu.

1.5

Kompensace teplotního součinitele sensoru

Bez jakékoliv kompenzace je odchylka od skutečné hodnoty při vysokých teplotách aplikace
sensoru relativní vlhkosti s polymerním dielektrikem nezanedbatelná a dosahuje až 25%RH.
Z grafu na obr.10 , který je zkonstruován pro teplotu +165°C je patrná velká teplotní závislost
uvedeného polymerního sensoru rel.vlhkosti. Červená křivka zobrazuje naměřené hodnoty
relativní vlhkosti, které však ve skutečnosti jsou větší, díky zápornému teplotnímu součiniteli
dielektrika sensoru. Skutečné hodnoty při přesné kompenzaci vzorcem zobrazuje modrá
křivka. A konečně zelená křivka zobrazuje hodnoty po jednoduché kompenzaci pomocí
tabulky koeficientů. U tabulkové kompensace je jasně vidět, že relativní vlhkost je správně
kompenzována právě při 50%RH. Také graf dokazuje, že i jednoduchý způsob kompenzace
pomocí tabulky je důležitý a výrazně se přibližuje skutečným hodnotám. Pro měření relativní
vlhkosti při vysokých teplotách je kompenzace absolutně nezbytná.
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Obr. 10 – Teplotní závislost sensoru FE 09/1000 při +165°C
Pro docílení vysoké přesnosti měření relativní vlhkosti je potřeba použít takový program
v mikroprocesoru vlhkoměru, který nepoužívá výpočet kompenzace násobením koeficientů
z kompensační tabulky, ale pomocí algoritmu vycházejícího z matematického vzorce.
Tyto vzorce jsou získány přímo od výrobce sensoru a byly popsány výše u popisu
jednotlivých sensorů.
Ve výpočetním algoritmu koeficientu musí být zahrnuta nejen okamžitá měřená teplota okolí
sensoru rel.vlhkosti, ale i okamžitá měřená relativní vlhkost.
Přímo do programu mikroprocesoru vlhkoměru se vloží vzorce odpovídající danému typu
sensoru, které přesně vypočítají kompensační koeficient. Touto úpravou se dosáhne
podstatného zpřesnění měření rel.vlhkosti vlhkoměry a to hlavně při vysokých teplotách a
nízkých hodnotách rel.vlhkosti.
Kvůli rozličným typům používaných sensorů je nutné ukládat do paměti vlhkoměru dvě nové
informace:
•
Typ použitého sensoru
•
Kalibrační teplotu měřicí sondy
Teplotu kalibrace je nutné zaznamenat a vložit přímo do výpočetního vzorce.
Na závěr uvedeme všechny tři vzorce pro přepočet relativní vlhkosti. Tyto vzorce jsou
uvedeny ve firmware inteligentních vlhkoměrů HUMISTAR, přepsány do algoritmu
zdrojového kódu a vloženy do mikroprocesoru vlhkoměru.
H C 1000:

K = U − g ⋅ U (T − Tkal )

(1.7)

kde:
g
U
T
Tkal

K

kompensovaná (opravená) hodnota relativní vlhkosti [%]
součinitel g = -0,003
naměřená výstupní relativní vlhkost [%]
aktuální teplota při měření [°C]
teplota při kalibraci čidla
[°C]

FE 09/1000:

K = [U + a(T – Tkal) ] * (b0 + b1*T + b2*T2) (1.8)
kde:

K
U
T
Tkal
a
b0
b1
b2

kompensovaná (opravená) hodnota relativní vlhkosti [%]
naměřená výstupní relativní vlhkost [%]
aktuální teplota při měření [°C]
teplota při kalibraci čidla
[°C]
součinitel a = 0,04 (pro T≥Tkal), a = 0 (pro T<Tkal)
b0 = 0,98125
b1 = 6 * 10-4
b2 = 6 * 10-6

MK 33:
Pro kompenzaci sensoru MK 33 musíme vzorec, který uvádí výrobce sensoru, upravit do
tvaru pro přímý přepočet z naměřené hodnoty rel. vlhkosti a teploty.
Vycházíme ze vzorce (1.6) pro odchylku relativní vlhkosti v [%].
Tuto odchylku musíme přičíst k naměřené hodnotě RH:

K = U + ∆U
(1.9)
Kde:

K
U
∆U

kompensovaná (opravená) hodnota relativní vlhkosti [%]
naměřená výstupní relativní vlhkost [%]
odchylka relativní vlhkosti [%]

Po dosazení:

K = U + (b1U + b2 ) ⋅ T + (b3U + b4 )
Kde:
U
T
b1
b2
b3
b4

naměřená relativní vlhkost
teplota
[°C]
b1 = 0,0011
b2 = 0,0892
b3 = -0,0268
b4 = -2,079

[%]

(1.10)

Závěr
Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné při konstrukci elektronických vlhkoměrů a při jejich aplikaci
brát v úvahu reálné vlastnosti kapacitních sensorů relativní vlhkosti s polymerním dielektrikem.
Teplotní součinitel sensoru rel.vlhkosti měřicí sondy lze do jisté míry (na úkor přesnosti měření)
zanedbat pouze v úzkém rozmezí od kalibrační teploty nebo tam, kde z nějakého důvodu přesné
měření nevyžadujeme.
Všude jinde, ať už měříme za vysokých teplot nebo při velmi nízkých hodnotách relativní vlhkosti,
musíme naměřenou hodnotu rel.vlhkosti korigovat vzhledem k aplikační teplotě.
To lze učinit u vlhkoměrů, které nemají automatickou kompensaci použitím příslušného grafu nebo
rovnice ( pokud jsou známy ). Potom nevznikají problémy s porovnáváním údajů z přístroje
nekompensovaného a přístroje kompensovaného.
Je vždy vhodnější u technologických procesů závislých na přesnosti měření použít vlhkoměrná
zařízení s prokazatelnou kompensací teplotního součinitele sensoru měřicí sondy.
To se vyplatí zejména u hygrometrických veličin, které jsou vypočítávány na základě měření
rel.vlhkosti a teploty jako jsou např. teplota rosného bodu, absolutní vlhkost, směšovací poměr
nebo „vlhká“ teplota.
Ing. MILOŠ KLASNA, CSc a Ing.Jan Blažek
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Legenda a fotografie :

Obr.1 – Sensory rel.vlhkosti. Z levé strany : HC 1000, FE 09/1000, MK 33

Obr.11 –Měřicí sondy řady HTP-1…rel.vlhkosti a teploty využívající sensory vlhkosti dle obr.1

