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Датчик відносної 

вологості 
(Код замовлення RH-BTA) 

       

Датчик відносної вологості можна використовувати для вимірювання відносної вологості в 

повітрі, як частину метеорологічної станції, або працювати з ним наступним чином: 

 Спостерігайте за вологістю в приміщенні, щоб слідкувати за здоров’ям. 

 Покращуйте умови в теплиці або тераріумі.  

 Визначайте, коли статичні електричні розряди призведуть до проблем. 

 Вивчайте інтенсивності транспірації, спостерігаючи за відносною вологістю в закритих 

горщиках з рослинами. 

Збір даних за допомогою датчика відносної вологи 
Датчик може використовуватися з наступними інтерфейсами для збору даних: 

 Vernier LabQuest
®  

2 або оригінальний LabQuest
®

, окремо або з комп’ютером 

 Vernier LabQuest
® 

Mini з комп’ютером 

 Vernier LabPro
® 

з комп’ютером або калькулятором для графіків TI 

 Vernier Go!
®

Link 

 Vernier SensorDAQ
®

 

 Vernier EasyLink
®

 

 CBL2™ 

 TI-Nspire™ Lab Cradle 

 EasyData App  Цей додаток з калькулятором для TI-83 Plus і TI-84  Plus можна 
використовувати з CBL 2™, LabPro, Vernier EasyLink, CBR 2 і CBR. Ми рекомендуємо версію 
2.0 або новішу, яку можна завантажити з сайту Vernier, www.vernier.com/easy/easydata.html, та 
після передати на калькулятор. Додаткову інформацію щодо інструкцій по передачі додатків 
та програм див. на сайті Vernier, www.vernier.com/calc/software/index.html,. 

 Програма DataMate  Використовуйте DataMate з LabPro або CBL 2™ і  TI-73, TI-83, TI-84, 
TI-86, TI-89 і калькулятори Voyage 200. Див. інструкції по передачі DataMate в калькулятор в 
інструкціях до LabPro і CBL 2™. 

 Програмне забезпечення DataQuest™ для TI-Nspire™ Цей додаток калькулятору для 

TI- Nspire можна використовувати з EasyLink або TI-Nspire Lab Cradle. 

 LabVIEW Програмне забезпечення National Instruments LabVIEW™ - графічна мова 
програмування, продана National Instruments. Він використовується з SensorDAQ та може 
використовуватися з великою кількістю інших інтерфейсів Vernier. Більш детальну 
інформацію див. на www.vernier.com/labview. 

 

 

Технічні характеристики 
Діапазон: 0% - 95% 

Живлення: 200 мкА при 5 В змінного струму 

Швидкодія (час для 90% зміни в показаннях) 

В спокійному повітрі: 60 хвилин (типово) 

При сильних рухах повітря: 40 секунд (типово) 

Роздільна здатність 

13 біт (з SensorDAQ) 0,02% RH 

12 біт (з LabPro, LabQuest 2, 

LabQuest,  LabQuest Mini, TI-Nspire™ Lab 

Cradle, Go!Link, ULI або SBI) 

0,04% RH 

 

 

 

 

Програмне забезпечення збору даних 

Цей датчик може використовуватися з інтерфейсом та наступним програмним забезпеченням для 
збору даних 

10 біт (з CBL 2™) 0,16% RH 

Збережене калібрування 

Перехід 30,43%/В 

Відсікання –25,81% 

Технічні характеристики для датчику вологості з вбудованою схемою IH-3602-L 

(при 25°C та 5,0 В постійного струму) надані нижче 

 Logger Pro 3  Ця комп’ютерна програма використовується з LabQuest  2, LabQuest, 

LabQuest Mini, LabPro, або Go!Link 

Загальна точність (при калібруванні 

насиченим сольовим розчином) 

±2% RH 

 Logger Lite  Ця комп’ютерна програма використовується з LabQuest  2, LabQuest, 

LabQuest Mini, LabPro, або Go!Link 

 LabQuest App  Ця програма використовується, коли окремо використовується LabQuest 2 або 

LabQuest. 

Загальна точність (при стандартному калібруванні) ±10% RH 

Діапазон робочої температури: 0 - 85°C 

Вплив температури на напругу 0%RH: ±0.007% RH/°C  (незначний) 

Вплив температури на напругу 50%RH: –0.11% RH/°C 

Вплив температури на напругу 95%RH –0.22% RH/°C 

ПРИМІТКА: Продукція Vernier призначена для навчання. Наша продукція не призначена для 
будь-якого промислового, медичного або комерційного застосування, наприклад, 
життєзабезпечення, діагностики пацієнтів, контролю за виробничим процесом або будь-яких 
промислових випробувань, і ми не рекомендуємо використовувати її для таких цілей. 

Загальна процедура при використанні датчика відносної вологості: 

1. Підключіть датчик відносної вологості до інтерфейсу. 

2. Запустіть програмне забезпечення збору даних. 

3. Програмне забезпечення визначить датчик відносної вологості та завантажить налаштування 

для збору даних за замовчуванням. Тепер можна збирати дані. 

http://www.vernier.com/easy/easydata.html
http://www.vernier.com/calc/software/index.html
http://www.vernier.com/labview
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Як працює датчик відносної вологості 
Ключовий елемент цього датчику - датчик вологості з вбудованою схемою Hy-Cal Engineering 
IH-3602-L, який використовує ємнісний полімер для відчуття вологості.  Вбудована схема після 
виробляє вихідну напругу, яка змінюється в залежності від відносної вологості. Швидкодія блоку 
у повітрі, що рухається, набагато швидша, ніж у спокійному повітрі. В деяких випадках ви 
можете захотіти створити потоки повітря (переміщаючи датчик або використовуючи 
вентилятор), щоб прискорити швидкодію датчика. 

Датчик трохи чуттєвий до світла. Корпус призначений для зниження кількості світла, яке може 
проникнути в отвір датчика. На калібрування датчика деякою мірою впливає температура. Цей 
ефект незначний при низьких показаннях відносної вологості, але зростає при високій вологості. 
Якщо ви бажаєте скорегувати цю похибку, ви можете створити різні файли калібрування для 
різних температур. В більшості випадків в цьому немає потреби. 

 

Цей датчик оснащений схемою, що забезпечує автоматичну ідентифікацію. При використанні з 
LabQuest 2, LabQuest, LabQuest Mini, LabPro, Go! Link, SensorDAQ, EasyLink, TI-Nspire™ Lab 
Cradle або CBL 2™, програмне забезпечення збору даних ідентифікує датчик та використовує 
попередньо визначені параметри для належної організації експерименту для розпізнаного датчика. 

7. Повторіть процедуру для другої точки калібрування за допомогою іншої солі. Перевірте, чи 

було достатньо часу для датчика відносної вологості, щоб прилаштуватися для зміни 

вологості. 

Навіть якщо жодна сіль, вказана тут, не являє особливої небезпеки, застосовуйте 

звичайні засоби безпеки при роботі з цими хімікатами. 

Тут надані деякі показання відносної вологи, які використовуються для калібрування за 

допомогою солей.  Кількості були взяті з даних Hy-Cal Engineering IH-3602-L. 

 

 

Процедура додаткового калібрування 
Вам не потрібно виконувати нове калібрування датчику відносної вологи. Ми налаштували 
кожен датчик відносної вологості до відвантаження таким чином, що він відповідає 
збереженому калібруванню. Ви можете просто скористатися потрібним файлом калібрування, 
який зберігається в програмі для збору даних від Vernier. 

Для найкращої точності можна провести калібрування датчику відносної вологості. Калібрування 
можна виконувати шляхом порівняння з іншим інструментом, який вимірює відносну вологість 
(гігрометр або психрометр)  Інший спосіб - використання сольового розчину. Ви могли б 
проводити калібрування по двох точках, так як ви, вірогідно, проводити з іншими датчиками, 
наприклад, з датчиками pH. Сольові розчини використовуються для підтримки експериментів при 
різні відомій відносній вологості.  Якщо ви покладете вологи солі в герметичний контейнер, 
повітря вище нього досягне відомої відносної вологості. На наступній сторінці приведена таблиця 
значень. Відносна вологість вище солі трохи залежить від температури, тому в таблиці також 
надана температура. 

Процедура надана поетапно.  

1. Покладіть жменю солі на дно горщика (розміром з кварту або літр). 

2. Додайте трохи води в горщик, щоб змочити сіль. Треба намочити сіль, а не розчинити її. 

3. Помістіть датчик відносної вологості в горщик. Не насипайте сіль і не наливайте розчин солі 

на датчик. 

4. Герметично закрийте горщик. Зазвичай, ми використовуємо пластикову плівку та гумові 

стрічки. 

5. Запустіть програму та почекайте деякий час (2-6 годин), щоб повітря всередині датчика 

досягло належного рівня відносної вологості. 

6. Виконайте процедуру для першої точки калібрування. Тип солі, що використовується при 

відносній вологості, вказаний в таблиці. 

 
 

 

Гарантія 
Vernier гарантує, що у цьому виробі не проявлятимуться дефекти матеріалів та виробництва протягом 

п’яти років з дати поставки замовнику. Ця гарантія не покриває пошкодження виробу, спричинені 

надмірними навантаженнями або неправильним використанням. Ця гарантія стосується виключно 

навчальних закладів. 

 

 

 

 

 
 

 

Vernier Software & Technology 
13979 S.W. Millikan Way    Beaverton, АБО 97005-2886 

Безкоштовна лінія (888) 837-6437    (503) 277-2299    ФАКС (503) 

277-2440 

info@vernier.com      www.vernier.com 
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Logger Pro, Logger Lite, Vernier LabQuest 2, Vernier LabQuest, Vernier LabQuest Mini, Vernier LabPro,  Go! 

Link, Vernier EasyLink та інші марки, що згадуються, є нашими торговельними марками та зареєстрованими 

торговельними марками в Сполучених Штатах 

TI-Nspire, CBL 2 і CBL, TI-GRAPH LINK і TI Connect - торговельні марки Texas Instruments. 
Усі інші марки, що не належать нам, але загадані тут,  є власністю відповідних власників, які можуть бути нашими 

дочірніми компаніями, компаніями, що пов’язані з нами, або, компаніями, що спонсоруються нами, або не бути з 

нами пов’язаними жодним чином. 

 

 

Друк на переробленому папері. 

Всі дані в % 
Бромід літію 

15°C 
6,86 

20°C 
6,61 

25°C 
6,37 

30°C 
6,16 

35°C 
5,97 

Хлорид літію 11,3 11,31 11,3 11,28 11,25 
Ацетат калію 23,40 23,11 22,51 21,61 - 

Хлорид магнію 33,3 33,07 32,78 32,44 32,05 
Карбонат калію 43,15 43,16 43,16 43,17 - 

Нітрат магнію 55,87 54,38 52,89 51,4 49,91 
Калій йодид 70,98 69,90 68,86 67,89 66,96 

Хлористий натрій 75,61 75,47 75,29 75,09 74,87 
Сульфат амонію 81,70 81,34 80,99 80,63 80,27 

Хлорид калію 85,92 85,11 84,34 83,62 82,95 
Нітрат калію 95,41 94,62 93,58 92,31 90,79 
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