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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 влагоад-
сорбиращото 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 откри-
то. Наличието на влага в атмосферния въздух, 
различни газове, течности и твърди вещества 
оказва съществено влияние върху редица фи-
зико-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 произво-
дителност 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 елек-
тромагнитните 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 кон-
фигурация [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 чувствите-
лен 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 предла-
ганите нови чувствителни елементи за влаж-
ност, е проведено планиране на експеримента 
за дискови пиезотрансформаторни елементи с 
диаметър D=30mm и дебелина 2.5mm от пиезо-
керамика SPZT-8. Влияние върху коефициент 
на преобразуване GV  оказват ширината b и диа-
метърът 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 след-
ните означения:

ширина на изолационната междина b  →  x1
диаметър изолационната междина d   →  x2
максимален коефициент на преобразуване 

GVm   →  y
Планът на експеримента в кодирани и нату-

рални променливи е представен в табл.1

Таблица 1. План на експериментa

No Кодирани 
променливи 

Натурални 
променливи 

X1 X2 x1 x2 
 - - b, mm d, mm 
1. -1 -1 0.5 7.5 
2. +1 -1 2.5 7.5 
3. -1 +1 0.5 22.5 
4. +1 +1 2.5 22.5 
5. -1 0 0.5 15 
6. +1 0 2.5 15 
7. 0 -1 1.5 7.5 
8. 0 +1 1.5 22.5 
9. 0 0 1.5 15 

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

 
Фиг. 2. Схема на опитната постановка

Схемата включва функционален генератор 
HAMEG HM8150, волтметър В3-57 и осцилос-
коп Philips PM3212. Като товар Rt за генера-

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 пиезо-
трансформаторите се определя като

GV=Uo/Ui,                   (1)

където Uo е изходното, а Ui – входното напре-
жение, които са синусоидални. 

Коефициентът на преобразуване GV зависи 
от честотата f на възбудителния сигнал и него-
вата 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 уве-
личаване 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 изве-
дения математически регресионен модел (2) е 
приложен генетичен алгоритъм за оптимизация 
от програмния пакет QStatLab [14, 15]. Опти-
малното решение е представено в табл.2

Таблица 2. Оптимални стойности за 
параметрите b и d на изолационната 

междина за изследвания тип ПТ

b, mm d, mm GVm max, V/V 
0.5 7.5 9.2203 

  
Изготвен е ПТ с получените оптимални 

размери на изолационната междина, който е 
представен на фиг.3.

Фиг.3. Външен вид на ПТ с оптимални размери на 
изолационната междина
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3. Характеристики на чувствителния 
елемент за влажност 
На основата на ПТ с оптимални размери на 

изолационната междина е изготвен чувстви-
телен 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. 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 по-
лучения 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 опит-
ната установка, представена на фиг.2, при изме-
нение на относителната влажност в диапазона 
от 22 до 85%RH при 25°C и Rt= ∞ за различни 
стойности на входното синусоидално напре-
жение 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.

 
Фиг.5. Характеристики Uo=f(RH) на 
чувствителния елемент за влажност  

при честота 84.86kHz  

Нарастването на входното напрежение Ui 
води до нарастване на чувствителността на 
сензорния елемент. От своя страна нараства-
нето 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   
 ( )RHfU =D  на този сензорен елемент, където

 UoUoU RH −= minD  , (3)
е разликата между изходното напрежение Uo на 
чувствителния елемент при зададена влажност 
и изходното напрежение UоRHmin при минимал-
ната 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 математи-
чески модел от пълна втора степен, описващ 
влиянието на параметрите на изолационната 
междина между електродите на възбудителната 
и генераторната секция на пиезотрансформа-
тора. След извършена оптимизация са наме-
рени 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 оп-
тимални параметри на въздушната междина е 
изготвен пиезотрансформаторен чувствителен 
елемент за влажност като влагоадсорбиращият 
слой  е нанесен посредством центрофугиране. 
Постигната е висока чувствителност на еле-
мента, достигаща до 460mV/%RH в диапазона 
60-85%RH.
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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.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВЛАЖНОСТИ НА 
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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.


