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Kapacitív szenzorok

Vilho Väisälä finn vállalkozó 1973-
ban szabadalmaztatta a higroszkó-
pos polimer vékonyfilm dielektri-
kumú, ún. „Humicap” kapacitív
szenzort [www.vaisala.com]. A
szenzor hordozója 4 × 6 × 0,2 mm
üveglemez volt, ezen alakították ki
az alsó arany elektródát, majd erre
került a nedvességet felvevő poli-
mer és a felső porózus, 10…20 nm
vastagságú arany elektróda. A
szenzor kapacitása 45...70 pF kö-
zött változott a relatív nedvesség
függvényében. (A szerkesztő megjegy-
zése: hasonló felépítésű, kifűthető
légnedvesség-érzékelőket használ-
nak máig a finn Vaisala cég mete-
orológiai ballonszondáiban. Erről
részletesen a Rádiótechnika Évköny-
ve 2001-es kötetében írtunk.)

Az ezt követő fejlesztések
eredményeként mintegy 30 éve
kezdték meg az integrált CMOS
kapacitív szenzorok sorozatgyár-
tását, majd megszületett a levegő
és a vízgőz közötti hővezetés-kü-
lönbségen alapuló szenzor, vala-
mint a harmatpontot mérő hib-
rid CMOS/MEMS precíziós
szenzorcsip is.

A kapacitív szenzoroknál a
nedvesség hatására a korrózióál-
ló fém elektródák közé zárt vé-
konyréteg polimer (vagy fém -
oxid) dielektromos állandója, s
ezáltal az érzékelő kapacitása vál-
tozik meg (6. ábra; a Honeywell
gyártmányú HIH típuscsalád ré-

tegszerkezete.) [7]. (Tájékozta-
tásul: a víz relatív permittivitása
80, a polimeré 2...6.)

A leggyakrabban használt, tipi-
kusan 1...10 um vastagságú ab-
szorbens polimer anyaga polia-
mid, poliészter, polietilén-teref-
talát vagy a Thermoset márkane-
vű termék. A nedvességet poró-
zus platina réteg „vezeti” a fóliá-
hoz. E réteg korrekt kialakítása a
gyors működés biztosítása érde-
kében rendkívül fontos. A speci-
ális védőfólia (pl. teflon) óvja a
szenzort a portól, szennyeződé-
sektől, a szerves vegyszerektől,
biztosítja az IP67 védettséget [2].

A szenzorok kapacitása 25 °C
környezeti hőmérséklet és 50%
relatív nedvesség esetén több-
nyire 100...500 pF. Működési hő-
mérséklettartományuk tipiku-
san -40...+120 °C, az átalakítás li-
nearitási hibája ±2 r. n.%, meg-
szólalási idejük másodperc...tíz
másodperc nagyságrendű.

A kapacitás értékének szórása
elég nagy, akár ±50 pF is lehet.
Nagyságrendileg 1 r. n.%-hoz
0,2...0,5 pF kapacitásváltozás tar-
tozik, vagyis a „száraz” kezdőka-
pacitás 100 r. n.% esetén kb.
20...25%-kal nő meg (7. ábra;
Vaisala „Humicap” szenzorok
karakterisztikája
[www.vaisala.com])[2].

A kapacitásváltozás méréséhez
egyenfeszültségű összetevőt nem
tartalmazó, 10...100 kHz-es szi-
nuszos vagy szimmetrikus négy-
szögfeszültséget használnak,
melynek csúcstól csúcsig vett ér-
téke az 5 V-ot (egyes esetekben a
10...12 V-ot) nem haladja meg.

A kapacitív szenzorok az elekt-
rosztatikus kisülésekre (ESD) ér-
zékenyek. Ezért csak műanyag
csipesszel vagy gumikesztyűben
lehet a kivezetéseket megfogni,
az érzékelő felületét tilos érinte-
ni stb. Ugyancsak óvni kell a
szenzort a közvetlen napfénytől:
a fény ugyanis a fotoeffektus ré-
vén hibafeszültséget generál.

Kapacitív kétpólust viszonylag
kevés cég gyárt. A svájci Innovati-
ve Sensor Technology AG. [www.ist-
ag.com] K5-W, MK-33-W, P14-x
típusai közül néhány SMD kivi-
telben is kapható. A 0,4 mm vas-
tag kerámia alapú, 5 × 3,8 mm-
es, ill. 10,8 × 3,8 mm-es „normál”
kivitelű szenzorokra egyenfe-
szültségű összetevőt nem tartal-
mazó, csúcstól csúcsig 12 V-os
váltakozófeszültség kapcsolható,
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ennek javasolt frekvenciája 10
kHz. A névleges kapacitás 23 °C
és 30 r. n.% esetén a típusok fenti
sorrendjében: 200, 300 és 150 pF,
átlagos érzékenységük 0,3...0,4
pF/r. n.%, linearitási hibájuk
legfeljebb 1,5...2 r. n.%, megszó-
lalási idejük 5...6 s-nál kisebb.

A holland Smartec B.V.
[www.smartec-sensors.com] üveg 
alapú kapacitív szenzor lapkái 
6 × 7 × 0,3 mm (SMTHS07), 
4,5 × 4 × 0,3 mm (SMTHS08A) és
2,8 × 3,6 × 0,3 mm (SMTHS10)
méretben készülnek. A szenzo-
rok kapacitása 25 °C és 55 r. n.%
esetén rendre 330 pF ±20 pF, 180
pF ±10 pF, 240 pF ±40 pF, a kapa-
citás hőmérsékleti együtthatója ti-
pikusan 0,07...0,16 pF/°C. A fran-
cia Measurement Specialties, Inc.
[www.meas-spec.com] HS1101LF
típusának névleges kapacitása 
25 °C és 55 r. n.% esetén 180 pF,
átlagos érzékenysége 0,31 pF/r.
n.%, megszólalási ideje 3...5 s. A
szenzort speciális kialakítású, a
TO-39-hez hasonló méretű toko-
zásban árusítják.

Ez utóbbi szenzorhoz a 8. áb-
rán bemutatott, egyszerű felépí-
tésű áramkört javasolják. A
CMOS időzítővel felépített asta-

bil multivibrátor kimenetén a re-
latív nedvesség %-kal arányos
frekvenciájú jel jelenik meg. Ti-
pikusan 10 r. n.%-hoz 7155 Hz,
50 r. n.%-hoz 6650 Hz, 95 r. n.%-
hoz 6210 Hz tartozik. A négy-
szögjel frekvenciája P-vel változ-
tatható. A szenzor csak a kiveze-
tések adott „polaritása” mellett
működtethető. 

Az SMTHS10-hez javasolt kap-
csolást a 9. ábra mutatja. Az IC1
astabil kb. 25 kHz frekvenciával
igen rövid, 0,5...1 us szélességű
impulzusokat állít elő, s ezzel
triggereli az IC2-vel felépített
monostabilt. A monostabil időzí-
tése úgy van meghatározva, hogy
az impulzus hossza még 100 r.
n.% esetén sem haladja meg a
25 us-ot. A kapcsolás így a száza-
lékban kifejezett relatív nedves-
ségtartalomtól függő impulzus-
szélesség-modulációt valósít meg.
Az R4, C3 aluláteresztő szűrő

időállandója 100 ms. Az IC3 fe-
szültségkövető meghajtóként
működik (a komparátor helyett
műveleti erősítő is alkalmazha-
tó). Az Uki a fél tápfeszültség és
nulla közötti értéket vehet fel.

Az esetek többségében kapaci-
tív szenzor-IC-kel találkozhatunk,
melynél a szilícium, üveg vagy 
kerámia szubsztrát a CMOS be-
rendezésorientált csipet (ASIC)
és az opcionális, névlegesen 
100 kohmos NTK termisztort,
ill. 1 kohmos vékonyréteg plati-
na hőmérsékletfüggő ellenállást
is tartalmazza (10. ábra, a
www.ist-ag.com/HYT-Brochure.
pdf alapján). Bár a relatív ned-
vesség változásának mértéke és a
dielektromos állandó változása
közötti összefüggés az első köze-
lítésben lineárisnak tekinthető,
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az átalakítási pontosság növelése
érdekében az egyes összetett szen-
zoroknál külön linearizáló áram-
köri részlet vagy a gyártónál szen-
zoronként elvégzett kalibráció
adatait tároló ROM-jellegű OTP
memória (One-Time Program-
mable) is található (11. ábra).

A szenzor-IC-k vagy analóg fe-
szültségkimenettel, vagy I2C (In-
ter-Integrated Circuit) és/vagy
SPI (Serial Peripheral Interface)
digitális soros szinkron adatki-
menettel, „normál” és SMD kivi-
telben készülnek.

Például a Honeywell HIH-
36xx, -40xx, -46xx, -50xx típus-
családok tagjai analóg, míg a
HIH-6000, -6100, -7000, -8000, 
-9000 „HumidIcon” márkanevű
család tagjai 14 bites digitális ki-
menettel rendelkeznek [8]. Az
analóg kimenetű típusok tápfe-
szültsége 2,7...5,5 V (tip. 3,3 V),
ill. 4...5,8 V (tip. 5 V), terhelet-
len kimenet esetén az áramfel-
vételük 200...500 uA. Ezzel
szemben a digitális kimenetűek-
nél csak a 3,3 V-os kivitel a szoká-
sos. Áramfelvételük 500...750 uA,
„alvó” (sleep) üzemmódban pe-
dig csak 0,4...1 uA.

Az analóg kimenetű összetett
szenzoroknál 5 V és 25 °C esetén
a kimenőfeszültség a relatív ned-
vesség függvényében 0,8 és 3,7 V
között változik (12. ábra, a Ho-
neywell Application Sheet,
009024-2-EN alapján). A Honey-
well HIH, valamint az Ohmic
Instruments HC típusú 5 V-os
szenzorainál 25 °C esetén a mért
pontokra legjobban illeszkedő,
minimális négyzetes hibájú egye-
nes egyenlete tipikusan: Uki =
= Utáp (0,0062ϕ + 0,16), míg a
3,3 V tápfeszültségű sorozatnál
Uki = Utáp (0,00636ϕ + 0,1515).

Kalibrált kapacitív szenzor-
IC-ket gyárt pl. a Silicon Labora-
tories Inc. (Si70xx típuscsalád)
[www.silabs.com], a Hokuriku
(HSU-CHM-01A típ.), a Smartec
B.V. (SMTH08I típ.). Az STMic-
roelectronics SMD kivitelű
HTS221 típusa 16 bit felbontá-
sú, a kimenet a CS (chip select)
bemenetére adott TTL szintű
jellel I2C-re vagy SPI-re állítható
[www.st.com].

Az analóg kapacitív szenzor-
IC kimenetén megjelenő, a rela-
tív nedvesség %-kal arányos
egyenfeszültség vagy közvetlenül
(13.a ábra), vagy korrekciós
áramköri elemek közbeiktatása
után (13.b ábra) DVM-mel mér-
hető. (A www.ohmicinstruments.
com/pdf/Manuals/HC-610man.
pdf alapján.) Ez utóbbinál a digitá-
lis voltmérő méréshatára 200 mV,
bemenőellenállása legalább 10
Mohm. A P potenciométerrel az
1% relatív nedvesség változáshoz
tartozó 2 mV-nyi feszültségkü-
lönbség állítható be. A DVM
szükség szerinti nullázását kb.
1...1,5 V negatív előfeszültségre
kapcsolt potenciométeres osztó

alkalmazásával lehet megoldani
az R4 ellenálláson keresztül. A
HC-610-nél a kimenőfeszültség
változása 29 mV/r. n.%; 5 V táp-
feszültség esetén a zérus r.n.%-
hoz kb. 0,8 V tartozik. Az 5 V
tápfeszültséget mindkét esetben
stabilizátor (pl. 78L05) állítja
elő. A kapcsolásokban a stabili-
tás érdekében az összes ellenál-
lás 1% tűrésű.

A relatív nedvességet szabályo-
zó áramköröknél a szenzor-IC ki-
menőfeszültségével – meghajtó
erősítő és MOSFET kapcsoló
közbeiktatása után – pl. jelfogó
működtethető (14. ábra). A kap-
csolásban az LMC662C duál
CMOS műveleti erősítő egyik fe-
lét használjuk fel, a másik fél in-
vertáló bemenetét (6. láb) a ki-
menetével (7. láb), neminvertáló
bemenetét (5. láb) pedig a föld-
ponttal kell összekötni. A TO-92
tokozású 60 V-os n-csatornás
MOSFET drain árama max. 
270 mA, így viszonylag nagy
meghúzó áramú 5 V-os jelfogót
képes működtetni. Az adott rela-
tív nedvesség %-hoz tartozó bil-
lenési pontot a P-vel lehet beállí-
tani. Az ellenállások itt is 1% tű-
résűek.
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