
1 

Technika sensorowa 

 
Czujniki wilgotności 

Kontakt: Wojciech.Maziarz@agh.edu.pl 

dr inż. Wojciech Maziarz, prof.  dr hab. T. Pisarkiewicz 

Katedra Elektroniki  

C-1, p.301, tel. 12 617 30 39 



• Wilgotność bezwzględna 

 zawartość pary wodnej w powietrzu w jednostce 

objętości równej 1m³, wyrażona w gramach (g/m³) 

 

…zwana gęstością bezwzględną pary wodnej 
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Co to jest wilgotność? 

Wilgotność powietrza – zawartość pary wodnej w powietrzu. 

Zależy od temperatury.  

Im wyższa temperatura powietrza, tym więcej pary wodnej może 

się w nim znajdować. 



• Wilgotność względna (Relative Humidity - RH) 

 stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej 

zawartej w powietrzu do ciśnienia nasycenia, 

określającego maksymalne ciśnienie cząstkowe 

pary wodnej w danej temperaturze 

 
Ciśnienie cząstkowe jest ciśnieniem, jakie miałby gaz, gdyby 

zajmował całą dostępną objętość. 
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Co to jest wilgotność? 



• RH=0%  

    w powietrzu nie ma pary wodnej, powietrze suche.  

 

• RH = 55% 

    powietrze zawiera 55% ilości pary nasyconej, która 

mogłaby być w nim zawarta w tej temperaturze.  

 

• RH=100%  

    para nasycona; oziębiona skrapla się 
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Co to jest wilgotność?  

 przykład 
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Kontrola wilgotności (i temperatury) w: 

• szklarniach,  

• suszarniach, 

• clean-roomach, 

• magazynach, 

• pomieszczeniach fermentacji i dojrzewania owoców,  

• urz. monitoringu niemowląt 

• pomieszczeniach kondycjonowania (suszenia) drewna 

• systemach smarowania (hydroliza cieczy bazujących na 

estrach lub reakcja z innymi składnikami  degeneracja 

oleju) 

• elektronice (np. magnetowidy) 

Stacje pogodowe 

Czujniki wilgotności 

- wybrane zastosowania 

http://www.omron.co.id/product_info/ES2-HB/index.asp 
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Dwa główne typy czujników: 

Higroskopowe  (zmiana właściwości elektrycznych 

określonych materiałów zachodzące w wyniku pochłaniania 

wilgoci z otoczenia) 

- higrometry włosowe 

- cz. rezystancyjne 

- cz .pojemnościowe 

- cz .pojemnościowo-rezystancyjne 

- cz. grawimetryczne 

- SAW – z akustyczna falą powierzchniową 

Kondensacyjne (z chłodzonym lustrem) - wilgotność jest 

wyznaczana pośrednio na podstawie pomiaru temperatury 

skraplania) – czujniki punktu rosy 

Czujniki wilgotności 
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Zastosowanie: stacja pogody z „babą i chłopem” 

Dawno dawno temu… 

Higrometr włosowy 
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R
LiCl

R

S-polistyren

Pierwszy sensor: National Bureau of Standards, Dunmore 1938 
F.W. Dunmore, J. Res. NBS 20 (1938) 723. 

Przewodzący materiał 

higroskopijny LiCl – bardzo duża intensywność 

pochłaniania wilgoci 

Rezystancyjne czujniki wilgotności 

Czas odpowiedzi większości czujników tego rodzaju 10 – 30 s, 

rezystancja od 1 kΩ - 100 MΩ,  

średni czas życia > 5 lat, reaktywna atmosfera  może go skrócić. 
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Higroskopijna warstwa 

poliimidu pęcznieje 

powodując modulację 

naprężenia technologicznego 

membrany oraz zmianę 

rezystancji 4 piezorezystorów 

p+ - Si 

(szczegóły na nast. stronie) 

Piezorezystancyjny czujnik wilgotności 



10 R. Buchhold i in. Sens.&Act.B 53 (1998) 1-7 

Cztery piezorezystory 

umieszczone są na 

krawędzi membrany 

prostopadle i równolegle 

do tej krawędzi. 

 

Napięcie na wyjściu mostka 

jest liniową funkcją różnicy 

naprężeń w rezystorze  

prostopadłym σL i 

równoległym σP do  

membrany 

 

π44 – wsp. piezorezyst.  

krzemu (100) w kierunku 

<110> 

Piezorezystancyjny czujnik wilgotności 



11 C.L. Dai i in. Sens.&Act.B123 (2007) 896 

Zintegrowany czujnik typu rezystancyjnego 

w technologii CMOS-MEMS. 

Polikrzemowy rezystor RS zmienia rezystancję 

na skutek absorpcji pary wodnej przez  

wierzchnią warstwę WO3. 

Vout = - RS/R1 ·Vin 

Rezystancyjny czujnik zintegrowany 



12 C.L. Dai i in. Sens.&Act.B 123 (2007) 896 

Fotografia zintegrowanego czujnika 

wilgotności w technologii 0,35 μm 

Porowata czuła warstwa w postaci  

nanodrutów WO3 

Rezystancyjny czujnik zintegrowany 

Wytw. wzmacniacz operacyjny 
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Rezystancyjny czujnik z warstwą 

kompozytową nanorurki/poliimid 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092540050900906X 

Poliimid:  

-  zmiana R i C zależy od  RH 

- duża czułość (niestety nieliniowa),  

- dwukierunkowy transport wody,  

- odporny na chemikalia 

- komplementarny do procesów CMOS 

- praca tylko do 30–42% RH 

- trudna kalibracja, 

skomplikowana elektronika 

Liniowa –ch-ka! 
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Rezystancyjny czujnik zintegrowany 

Wada: błędne wskazania w przypadku pojawienia się 

kondensacji na powierzchni czujnika. 

Rozwiązanie: zmiana konstrukcji – na metalowe 

elektrody nanosi się podłoże pokryte przewodzącą 

powłoką polimerowo-ceramiczną. 

Sensor SHT21 oraz obudowa SF1 z filtrem (Sensirion) 

Czujnik dodatkowo umieszczany w 

plastikowej obudowie z filtrem 

przeciwpyłowym. 

http://www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/sensirion/Dokumente/Humidity/Sensirion_Humidity_SF1_Filter_Cap_Datasheet_V2.pdf 
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Czujnik rezystancyjny – przykład 

zastosowania 

http://streampowers.blogspot.com/2012/06/tiny-dew-sensor-circuit-diagram.html 

Dla niskiej RH: R~1k , na wyjściu komp. stan niski, nic się nie dzieje. 

Wzrost RH do 80%: wzrost R, stan H na wyjściu komp., LED1 

zapalona, IC2 wysterowuje urz. zewn. (np. wyłączenie urządzenia) 
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R0, C0 – warstwa tlenku 

RS – ścianka kanalika 

RB, CB – obszar miedzy dnem kanalika  

i elektrodą Al 

Al

Al
2
O

3

Au
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C
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R
s
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B

C
B

Pomiar impedancji Z 

Anodyzowane Al 

Obwód zastępczy kanalika 

i otoczenia 

Czujniki rezystancyjno-pojemnościowe 
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SiO
2

n-Si

elektroda
dielektryk

Czujniki pojemnościowe 

Czas reakcji: 30...60s 

Zmiana pojemności: 0,2 do 0,5pF (*) dla zmiany RH o 1% i 

pojemności znamionowej wynoszącej 100...500pF w warunkach 50% 

RH i +25°C.  

*Uwaga na pojemności doprowadzeń! 

Zmiana stałej dielektrycznej 

materiału higroskopijnego jest 

proporcjonalna do wilgotności 

względnej w otoczeniu czujnika.  

http://iopscience.iop.org/0957-0233/23/1/014003/article 

Podłoże: najczęściej szkło, 

ceramika lub krzem.  
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Czujniki pojemnościowe o 

różnej konfiguracji elektrod: 

•międzypalczaste,  

•spiralne, 

•z elektrodą oczkową. 

n

d

w

0

s

C

C n – czynnik zależny od budowy dielektryka 

εd – przenikalność w stanie suchym 

Nieliniowe własności  

pojemności w funkcji RH 

J.G. Korvink i in., Sens. Mater. 4 (6) (1993)323-335 

Czujniki pojemnościowe 
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Technologie mikroelektroniczne 

Membrana z zagrzebanym 

grzejnikiem Si do odświeżania, 

wierzchnimi elektrodami typu 

mesh i warstwą porowatego 

krzemu (PS) czułą na wilgoć.  

Sensor typu bulk z wierzchnim 

grzejnikiem i sensorami temp. 

Warstwę PS pokrywają elektrody 

typu mesh. 

G.M. O`Halloran i in., Delft Univ. Press 

(1999) 1919 

Z.M. Rittersma i in., Sens. Mater.  

12 (1) (2000) 035 

Czujniki pojemnościowe 
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Czujnik wilgotności 

HCH1000-001 - 

pojemnościowy firmy 

HONEYWELL S&C 

CZUJNIK, WILGOTNOŚCI, POJEMNOŚCIOWY 

Zakres, POMIAROWY: 0% to 100% RH 

Głębokość, Zewnętrzna: 0.65mm 

Częstotliwość, robocza, maks.: 100kHz 

Częstotliwość, robocza, min.: 0Hz 

Histereza: 2% 

Długość / wysokość, zewnętrzna: 7mm 

Długość wyprowadzeń: 11mm 

Liniowość: 2% 

Kołki, Nr liczba: 2 

raster wyprowadzenia: 2.54mm 

Temperatura, robocza maks.: 120°C 

Temperatura, robocza Min.: -40°C 

Czas, reakcji: 15s 

Szerokość, zewnętrzna: 5mm 

Czujniki pojemnościowe 
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Czujnik wilgotności SHT-75 - pojemnościowy firmy Sensirion 

Czujniki pojemnościowe 
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Dla cięcia AT, 35o15’ względem optycznej osi z 

kwarcu: 

Δm jest wyrażone w gramach, A w cm2 a f w MHz  

Element oscylacyjny (kwarc) pokryty jest warstwą czułą o własnościach 

higroskopijnych. 

Korzystne jest zatem duże fo. 

Czujniki grawimetryczne 
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W pomiarach z użyciem komputera wygodnie jest stosować 

przetwornik częstotliwość/napięcie, które podawane jest na 

wejście karty pomiarowej do akwizycji danych.  

Typowe parametry dla kwarcowego sensora 

mikrowagowego są następujące: 

 f0 = 10 MHz, Δfmin = 0,1 Hz, Δfmax = 1 – 10 kHz.  

W takim przypadku możliwe staje się 

wykrywanie zmian masy na poziomie 0,1 

ng/cm2.  

Sensor mikrowagowy w układzie 

oscylatora 
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Belka rezonansowa z 

warstwą piezoelektryka 

PVDF i elektrodami Al. 

Wydłużanie i skracanie się 

piezoelektryka powodują 

drgania belki, na które wpływa 

masa adsorbowanej wody. 

A. Gluck i in. Sens.&Act.B 18/19 (1994)554  

Czujnik grawimetryczny 
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Fala Rayleigha to złożony przebieg mający składową  

w postaci fali podłużnej oraz przesuniętą o π /2 

składową poprzeczną.  

Składowa poprzeczna zanika w zupełności na 

głębokości ok. dwu długości fali.  

Fala powierzchniowa  

w piezoelektryku 

Sensory z akustyczną falą powierzchniową 

SAW (Surface Acoustic Wave) 
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Przetwornik międzypalczasty  

o okresie L i aperturze W. 

 

Warunek na częstotliwość 

rezonansową: 

0

v v
f

L

Zmieniając okres L przetwornika można wytwarzać fale SAW 

w szerokim zakresie częstotliwości.  

Dla kwarcu używany zakres częstotliwości określony jest w 

przedziale  od ok. 30 MHz do 1 GHz.  

Sensory SAW 
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Rezonator SAW z warstwą 

higroskopijną 

Sensory SAW 
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Pomiar przesunięcia 

fazowego w 

różnicowej 

konfiguracji linii 

opóźniających  

Układ detekcyjny zmiany 

częstotliwości generatora z 

rezonatorem SAW w 

konfiguracji różnicowej.  

Wykrywa się zmiany częstości 

rzędu 10-8. 

Rezonator SAW w rezonansie 

odpowiada połączeniu 

szeregowemu RLC z rówoległą 

pojemnością C0. 

Sensory SAW 
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M. Penza i in. Sens.& Act.B 68 (2000)300-306 

Przesunięcie częstości między oboma 

sensorami zależy od zaabsorbowanej wilgoci 

(RH) przez warstwę higroskopijnego 

polimeru PVA. 

Sensory SAW 
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Wysokoczuły czujnik wilgotności SAW 

wykorzystujący nanomateriał 

Materiał nanostrukturalny – PANI (polianilina) 

- duży stosunek powierzchni do objętości 

- duża głębokość penetracji wilgoci 

Sensory SAW 
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Czujniki psychrometryczne 

T
1

T
2

Porowata

ceramika nas. H
2
O

termometry

Psychrometr  - zasada działania 

- termometr suchy i mokry w otoczeniu 

gazu nienasyconego,  

- z mokrego odparowuje woda 

powodując jego oziębienie 

-w efekcie powstaje różnica temperatur 

(tzw. różnica psychrometryczna),  

T1 – T2 = f( wzgl) 

Jest ona liczbowym wskaźnikiem 

wilgotności gazu. 
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fototranzystory

LED

zwierciadło

chłodziarka

Peltiera

termometr Pt

Punkt rosy – temp., w której para i ciecz są w równowadze 

Wyznaczenie temperatury punktu rosy oraz znajomość aktualnej temperatury 

gazu pozwala w prosty sposób wyznaczyć ciśnienie nasycenia oraz aktualne 

ciśnienie pary wodnej. Wilgotność względna (relative humidity, RH) jest 

wówczas obliczana jako stosunek ciśnienia pary wodnej w wilgotnym powietrzu 

do ciśnienia nasyconej pary wodnej. 

Temperatura punktu rosy (dew point 

temperature, Dp) to temperatura, w 

której ciśnienie pary wodnej w 

powietrzu jest równe ciśnieniu 

nasycenia. Stan nasycenia 

odpowiada maksymalnej ilości pary 

wodnej, jaką może przyjąć dana 

objętość powietrza. W temperaturze 

punktu rosy para wodna przechodzi 

ze stanu gazowego w ciekły.  

Czujniki punktu rosy 
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Czujnik typu optycznego 

 

Kondensująca para wodna zmienia amplitudę i polaryzację 

promieniowania odbitego . 

S. Lomperski i in. Meas. Sci. Technol. 7 (1999) 742-745 

Czujniki punktu rosy 
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Czujnik w wersji 

pojemnościowej 

R. Jachowicz i in. Sens.& Act. A 85 (2000)75-83 

Czujniki punktu rosy 
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Kalibracja czujników wilgotności 

1. Pomiary w komorze klimatycznej – drogie, czasochłonne 

 

2. Za pomocą roztworów soli 

Roztwór soli nasyconej posiada STAŁĄ, określoną wilgotność względną (RH) 

w powietrzu nad roztworem. Wilgotność ta zależy tylko od temperatury. 

 

Pozwala to na skalibrowanie czujnika wilgotności w konkretnym punkcie, dla 

jednej wartości RH.  

https://store.vaisala.com/eu/hmk15-humidity-calibrator-set/HMK15A1010B11B/dp 

Sól (nasycony roztwór wodny)  Wilgotność względna %  

    25oC   20oC  

chlorek litu  LiCl  11,3  12  

chlorek magnezu  MgCl   32,8   33,1  

azotan magnezu  Mg(NO3)2  53,0   55  

chlorek sodu  NaCl   75,3   75,5  

chlorek potasu  KCl   97,3   97,6 
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Kalibracja czujników wilgotności 

Zestaw kalibracyjny  z solami 

 

Sole 

Naczynia 

Termometr  rtęciowy (skalibrowany) 

Woda dejonizowana 

Mieszadełko  

 

https://store.vaisala.com/eu/hmk15-humidity-calibrator-set/HMK15A1010B11B/dp 

Zestaw kalibracyjny HMK15 firmy Vaisala 

Sole: 

LiCl (11%RH)  

NaCl (75%RH) 



37 

Kalibracja czujników wilgotności 

3. Za pomocą miernika/kalibratora 

wzorcowego 

 

Prosta zasada działania:  

 - mieszane są dwa strumienie 

powietrza: wilgotne (para nasycona z 

generatora wilgotności) oraz suche (z 

osuszacza). 

- Zadana wilgotność osiągana poprzez 

regulację stosunku przepływów pow. 

wilgotnego i suchego 

http://www.michell.com/pl/documents/HG-1.pdf 

Kalibrator wilgotności HG-1 Firmy Michell 

Zakres pracy: 2 do 90% RH w temp. pokojowej 

Dokładność: ±2 % odczytu (% RH), 
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Określanie wilgotności bezwzględnej 

Czujniki wilgotności bezwzględnej 

 

Zastosowania: 

- w piecach do suszenia drewna,  

- maszynach do suszenia tkanin lub papieru,  

- w przemyśle farmaceutycznym  

- w procesach odwadniania żywności… 

- do badania sprawności ogniw paliwowych, w których 

produktem ubocznym jest para wodna 

- inne…  
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Pomiary wilgotności bezwzględnej – 

czujniki  
Metoda pomiaru:  

Wykrywanie zmiany przewodności 

cieplnej: wykorzystanie różnicy 

między przewodnością cieplną 

suchego gazu i przewodnością 

cieplną wilgotnego powietrza. 

 

2 termistory w układzie mostka: 

jeden zamknięty hermetycznie w 

obudowie z suchym azotem, drugi 

nieosłonięty.  

Moc wydzielana w termistorach w wyniku przepływu prądu generuje ciepło. Ze względu na 

różnicę przewodności termicznych ciepło jest w innym stopniu rozpraszane w otoczeniu 

termistora w azocie i w powietrzu.  

Wynika stąd różnica temperatur oraz różnica rezystancji termistorów, proporcjonalna do 

aktualnej wartości wilgotności bezwzględnej.  

http://elektronikab2b.pl/technika/5812-metody-pomiaru-wilgotnoci 
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Wyznaczenie wilgotności bezwzględnej 

Zawartość wilgoci w powietrzu w zależności od temperatury 

otoczenia i wilgotności względnej 

http://www.comfilter.pl/faq/woda.html 
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Porównanie własności czujników 

Czujniki rezystancyjne: 

• duża powtarzalność,  

• możliwość umieszczenia w znacznej odległości od układu pomiarowego  

• przystępna cena.  

 

Czujniki pojemnościowe: 

• niski współczynnik temperaturowy  

• możliwość pracy w wysokich temperaturach (do 200°C).  

• zdolność do całkowitej regeneracji w przypadku wystąpienia kondensacji na powierzchni 

czujnika duża odporność na opary związków chemicznych.  

Wada: ograniczenie odległości elementu pomiarowego od układu przetwarzania sygnału 

(pojemności pasożytnicze przewodów mogą wpływać na wyniki pomiarów - zmiany pojemności 

czujnika pod wpływem RH rzędu ułamków pF).  

 

Czujniki wykorzystujące zmianę przewodności cieplnej:  

• możliwość pracy w wysokich temperaturach oraz w środowisku korozyjnym.  

 

Czujniki punktu rosy: 

• szeroki zakres pomiarowy (od –80°C do ponad 100°C) oraz duża dokładność pomiaru,  

• drogie, stosowane do wzorcowania. 
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Humidity Sensors: A Review of Materials and Mechanisms, SENSOR 

LETTERS, Vol. 3, 274–295, 2005: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.146.3346&rep=rep1

&type=pdf 

Humidity sensors - Honeywell: http://www.slideshare.net/element14/humidity-

sensors 

http://www.omron.co.id/product_info/ES2-HB/index.asp 

http://www.machinerylubrication.com/Read/28697/humidity-saturation-limits 

http://www.kylescholz.com/make/2011/08/moisture-sensor.html 

The ink-jet printing humidity sorption sensor—modelling, design, technology 

and characterization : http://iopscience.iop.org/0957-0233/23/1/014003/article 

Humidity Saturation Limits of Hydraulic and Lubrication Fluids: 

http://www.machinerylubrication.com/Read/28697/humidity-saturation-limits 

http://elektronikab2b.pl/technika/5812-metody-pomiaru-wilgotnoci 

Warto zajrzeć 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.146.3346&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.146.3346&rep=rep1&type=pdf
http://www.slideshare.net/element14/humidity-sensors
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