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Резюме: Пиезотрансформаторите намират широко приложение в съвременните електронни устройства,
включително в сензори за измерване на различни физически величини като сила, налягане и др. В настоящата
работа се предлага чувствителен елемент за влажност, изготвен на основата на дисков пиезотрансформатор с
пръстеновидна изолационна междина между електродите с нанесен валгоадсорбиращ слой от поливинилов
алкохол (PVA) върху общия електрод. Извършена е оптимизация на параметрите на изолационна междина
по отношение на коефициента на преобразуване. За оптималния пиезоелемент след нанасяне на влагоадсорбиращото покритие са изследвани характеристиките му при изменението на относителната влажност.
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1. Въведение
Влажността на въздуха е основен параметър
на околната среда, който подлежи на контрол
както в затворени помещения, така и на открито. Наличието на влага в атмосферния въздух,
различни газове, течности и твърди вещества
оказва съществено влияние върху редица физико-химични и технологични процеси, при
производството и съхранението на голям
брой хранителни и нехранителни стоки и др.
[1-5]. Поддържането на оптимална влажност
в затворени помещения води до създаване на
благоприятна работна среда и висока производителност на работещите [6, 7]. Сензорите за
влажност се изграждат на основата на различни
физични принципи [8].
Пиезоелектрическите трансформатори (ПТ)
основно се използват като алтернатива на електромагнитните трансформатори в преносими
устройства. Изготвят се от пиезоелектрични
материали (най-често от пиезокерамика) с
формата на правоъгълник, диск или пръстен
като електродите могат да бъдат с различна конфигурация [9, 10]. Развитието на технологиите
и създаването на нови материали разширява
тяхното поле на приложение. ПТ позволяват
изграждането и на чувствителни елементи на
влажност [11-13].
В настоящата работа се предлага чувствителен елемент за влажност на основата на дисков
пиезоелектрически трансформатор с нанесен
влагоадсорбиращ слой от поливинилов алкохол

(PVA) и пръстеновидна изолационна междина
между електродите.

2. Експериментални
пиезотрансформаторни образци
Изследват се дискови ПТ с три електрода.
Изолационната междина между електродите
на възбудителната и генераторната секция са
с пръстеновидна с форма. Конструкцията на
изследваните ПТ е представена на фиг.1.

Фиг.1. Конструкция на дискови ПТ с
пръстеновидна изолационна междина между
електродите

Възбудителната секция на ПТ се образува от
общия електрод 3 и електрода 1, намиращ се в
централната част, а генераторната - от общия
електрод 3 и електрода 2, граничещ с външния
диаметър. С цел синтез на ПТ с максимално
висок коефициент на преобразуване, който ще
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способства за получаване на по-голям изходен
сигнал и по-висока чувствителност на предлаганите нови чувствителни елементи за влажност, е проведено планиране на експеримента
за дискови пиезотрансформаторни елементи с
диаметър D=30mm и дебелина 2.5mm от пиезокерамика SPZT-8. Влияние върху коефициент
на преобразуване GV оказват ширината b и диаметърът d на изолационната междина. Затова те
се разглеждат като управляващи параметри при
планирането на експеримента, а максималната
стойност на коефициента на преобразуване
GVm – като целеви параметър. Приети са следните означения:
ширина на изолационната междина b → x1
диаметър изолационната междина d → x2
максимален коефициент на преобразуване
GVm → y
Планът на експеримента в кодирани и натурални променливи е представен в табл.1
Таблица 1. План на експериментa

No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Кодирани
променливи
X1
X2
-1
-1
+1
-1
-1
+1
+1
+1
-1
0
+1
0
0
-1
0
+1
0
0

Натурални
променливи
x1
x2
b, mm
d, mm
0.5
7.5
2.5
7.5
0.5
22.5
2.5
22.5
0.5
15
2.5
15
1.5
7.5
1.5
22.5
1.5
15

На основата на този план са изготвени експериментални образци, на които по схемата на
опитната постановка от фиг.2 са изследвани
амплитудно-честотните характеристики (АЧХ)
при синусоидален възбудителен сигнал.

торната секция на ПТ са използвани еталонни
резистори тип Р331 със стойности 1kΩ, 100kΩ
и тип Р4010 със стойност 1МΩ. Извършени са
измервания и при отворена верига за ПТ (Rt=∞).
Коефициентът на преобразуване на пиезотрансформаторите се определя като
GV=Uo/Ui,

(1)

където Uo е изходното, а Ui – входното напрежение, които са синусоидални.
Коефициентът на преобразуване GV зависи
от честотата f на възбудителния сигнал и неговата максимална стойност за всеки образец е
съответно GVm.
На основата на експерименталните АЧХ за
всеки един от изготвените образци са получени
характеристиките GV =F(f) и GVm= f(Rt) при
изменение на b и d. Тъй като GVm нараства с увеличаване на Rt, то са използвани стойностите
на изходния параметър GVm при Rt=∞.
С помощта на програмния пакет QStatLab
[14] за целевия параметър y (GVm) е изведен
регресионен математически модел от пълна
втора степен, който се дава с уравнението
y= 13.5984-0.4556 x1-0.61306x2-0.45183x12+
+0.002722x22+0.10863x1x2.
(2)
За намиране на максимума на GVm по изведения математически регресионен модел (2) е
приложен генетичен алгоритъм за оптимизация
от програмния пакет QStatLab [14, 15]. Оптималното решение е представено в табл.2
Таблица 2. Оптимални стойности за
параметрите b и d на изолационната
междина за изследвания тип ПТ

b, mm
0.5

d, mm
7.5

GVm max, V/V
9.2203

Изготвен е ПТ с получените оптимални
размери на изолационната междина, който е
представен на фиг.3.

Фиг. 2. Схема на опитната постановка

Схемата включва функционален генератор
HAMEG HM8150, волтметър В3-57 и осцилоскоп Philips PM3212. Като товар Rt за генера144

Фиг.3. Външен вид на ПТ с оптимални размери на
изолационната междина

3. Характеристики на чувствителния
елемент за влажност
На основата на ПТ с оптимални размери на
изолационната междина е изготвен чувствителен елемент за влажност чрез нанасяне на
слой от влагоадсорбиращ поливинилов алкохол
(PVA) върху общия (непрекъснат) електрод.
Слоят е нанесен посредством центрофугиране.
Конструкцията на получения чувствителен
елемент е представена на фиг.4.
Фиг.5. Характеристики Uo=f(RH) на
чувствителния елемент за влажност
при честота 84.86kHz

Фиг. 4. Конструкция на чувствителния елемент
за влажност на основата на ПТ с пръстеновидна
изолационна междина

С нанасянето на влагоадсорбиращия слой
се променя масата на пиезотрансформаторния
елемент. Допълнителна промяна в нея внасят
отложените върху слоя водни молекули. По
този начин влажността на околната среда ще
променя масата на чувствителния елемент,
което ще влияе върху изходното напрежение
на пиезотрансформаторния елемент.
Изследването на характеристиките на получения пиезотрансформаторен чувствителен
елемент за влажност е извършено с помощта на
калибрираща система за влажност/температура
тип VAPORTRON H-100BL, на фирма BUCK
RESEARCH INSTRUMENTS L.L.C., даваща
възможност за задаване на еталонни стойности
на относителната влажност RH в диапазона от
15% до 95%RH с максимална грешка +1,5%
при контролирана температура. Елементът се
поставя в камерата на калибриращата система.
Характеристиките Uo=f(RH) са снети чрез опитната установка, представена на фиг.2, при изменение на относителната влажност в диапазона
от 22 до 85%RH при 25°C и Rt= ∞ за различни
стойности на входното синусоидално напрежение Ui – от 0.1V до 2V. Характеристиките
Uo=f(RH) на сензорния елемент при честота
fgmax=84,86kHz, съответстваща на GVm, при
различни входни напрежения са представени
на фиг.5.

Нарастването на входното напрежение Ui
води до нарастване на чувствителността на
сензорния елемент. От своя страна нарастването на относителната влажност RH води до
намаляване на изходното му напрежение Uo.

Фиг.6.Характеристики ΔU=UoRHmin -Uo
на чувствителния елемент за влажност
при честота 84.86kHz

На фиг.6 са представени характеристиките

DU = f (RH ) на този сензорен елемент, където
DU = Uo RH min − Uo ,

(3)
е разликата между изходното напрежение Uo на
чувствителния елемент при зададена влажност
и изходното напрежение UоRHmin при минималната за изследвания диапазон влажност RHmin
Чувствителността на сензорния елемент
при входен сигнал 2V се изменя в диапазона
от 160mV/%RН до 460mV/%RН.

4. Заключение
Изследвана е възможността за изготвяне на
чувствителен елемент за влажност на основата
на дисков ПТ с пръстеновидна изолационна
междина чрез нанасяне на влагоадсорбиращ
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слой от поливинилов алкохол върху общия
електрод. На базата на извършено планиране на
експеримента и проведените експериментални
изследвания е получен регресионен математически модел от пълна втора степен, описващ
влиянието на параметрите на изолационната
междина между електродите на възбудителната
и генераторната секция на пиезотрансформатора. След извършена оптимизация са намерени оптималните стойности на ширината b
и на диаметъра d на изолационната междина
за получаване на максимален коефициент на
усилване на разглеждания тип ПТ. С тези оптимални параметри на въздушната междина е
изготвен пиезотрансформаторен чувствителен
елемент за влажност като влагоадсорбиращият
слой е нанесен посредством центрофугиране.
Постигната е висока чувствителност на елемента, достигаща до 460mV/%RH в диапазона
60-85%RH.
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HUMIDITY SENSING ELEMENT BASED ON PIEZOTRANSFORMER
WITH RING-SHAPED ISOLATION GAP
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Abstract: Piezoelectric transformers are widely used in modern electronic devices, including sensors for
measurement of various physical quantities such as force, pressure, etc. This paper presents a humidity sensing
element based on a disk-shaped piezoelectric transformer with ring-shaped isolation gap between the electrodes with
an adsorbing film of polyvinyl alcohol (PVA) applied on the common electrode. Optimization of the parameters of
the insulation gap with respect to the voltage gain has been carried out. The characteristics of the optimal sample
after applying the humidity adsorbing film in terms of the relative humidity changes have been investigated.
Key-Words: Piezoelectric transformer, humidity sensing element, measurement

References
[1] Ivanov I., Alcoholi i fenoli, 1999
[2] Peeva N., Osnovo na organichnata
geohimiya,IK”Sv.Ivan Rilski”, Sofiya, 2012.
[3] Izmervane na vlajnost na tvyrdi I nasipni
matriali, Ingineering review, No 3, May, 2012,
pp.76-78
[4] Ventilaciya na predpriyatiya ot hranitelnovkusovata promishlenost, Engineering review, No
1, March, 2013, pp.76-80
[5] Rybczy Ã., R. Âski, Ã. Dobrza, B.
Âski, G.H. Brusewitz, C. Puchalskiр, Relative
humidity and wetting affect friction between apple
and flat surfaces, International Agrophysics, 2002,
Vol.16, Iss.1, pp.67-71.
[6] Izmervane parametrite na mikroklimata
Engineering review, No 7, Oktober, 2012, pp.82-84
[7] Dyer I., Measurement of humidity,
Anaestesia & Intensive Care Medicine, 2012,
Vol.13, Iss. 3, March, pp.121-123, 2012.
[8] Nenova Z., Ivanov S., Nenov T, Senzori
v industrialnata avtomatizaciya. Gabrovo, EksPress, 2011.
[9] A. V. Carazo, 50 Years of Piezoelectric
Transformers, Trends In The Technology, Materials
Research Society Symposium, vol. 785, 2004,
pp. D1.7.1-D1.7.10.

[10] M. Day, B. Lee, Understanding
piezoelectric transformers in CCFL backlight
applications, Texas Instruments Incorporated,
www.ti.com/sc/analogapps Analog Applications
Journal 4Q 2002.
[ 11 ] G e o r g i e v N . , I z s l e d v a n e n a
piezotransformatorni preobrazuvateli za izmervane
na vlaga, Elektrotehnika I elektronika’98, Gabrovo,
Proceeding,s, 1998, pp.254-258
[12] Nedev N., Z. Nenova, T. Nenov,
Piezotransformatoren chuvstwitelen element za
vlavnost, „UNITEH ‘12”, 16-17 November 2012г.,
Gabrovo, Proceedings, 2012, pp. I-583– I-586.
[13] Nenova Z., N.Nedev, T.Nenov, Humidity
Sensing Elements Based on Piezoelectric
Transformers, Proc.of Scientific Forum on
Innovative Trends in Engineering and Science
SFITES, 2015, Kavala, Greece, Proceedings, 2015
[14] Vuchkov I. N., I. I. Vuchkov Statisticheski
metodi za upravlenie na kachestvoto, robastno
injenerstvo,planirane, modelirane I optimizaciya,
QStatLab, v5.3.5.2, 2009.
[15] Goldberg D. E. Genetic Algorithms in
Search, Optimization and Machine Learning,
Addison Wesley Longman, London. 1989

147

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВЛАЖНОСТИ НА
ОСНОВЕ ПЬЕЗОТРАНСФОРМАТОРА С КОЛЬЦЕВИДНЫМ
ИЗОЛЯЦИОННЫМ ЗАЗОРОМ
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Резюме: Пьезотрансформаторы находят широкое применение в современных электронных устройствах,
включая – в сенсорах для измерения различных физических величин как сила, давление и др. В настоящей
работе предлагается чувствительный элемент влажности с кольцевидным изоляционным зазором между
электродами и с влагоадсорбирующим слоем поливинилового алкоголя (PVA), нанесенным сверху общего
электрода. Проведена оптимизация параметров изоляционного зазора по отношению коэффициента
преобразования. Исследованы характеристики оптимального пьезоэлемента с влагоадсорбирующим слоем
при изменении относительной влажности.
Ключевые слова: пьезотрансформатор, чувствительный элемент влажности, измерение.
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