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(57) Спосіб вимірювання швидкості і ефективного
діаметра частинки, який включає освітлення
досліджуваного середовища і реєстрацію фото-

приймачем інтенсивності розсіяного частинкою
світлового випромінювання, який відрізняється
тим, що досліджуване середовище освітлюють
двома когерентними пучками, які спрямовані під
кутом один до одного у зондуючу зону, подають
доплерівський сигнал з фотоприймача на цифро-
вий запам'ятовуючий осцилограф, визначають
період та тривалість зростання амплітуди зазна-
ченого сигналу і обчислюють швидкість і ефектив-
ний діаметр частинки

Винахід відноситься до області контрольно-
вимірювальної техніки і призначений для визна-
чення швидкості і ефективного діаметру частинки,
що рухається в рідині, методом лазерної, допле-
рівської інтерферометри Винахід може бути за-
стосований , наприклад, для дослідження процесів
електрофорезу, коагуляції і седиментації колоїд-
них та дисперсних частинок при розробці реагент-
ного метода очищення стічних вод гальванічного
виробництва

Відомий спосіб вимірювання швидкості части-
нки, який описаний, наприклад Лобачев П В,
Кривов М Н Приборы для определения электро-
форетической подвижности частиц в дисперсных
системах / Водоснабжение и санитарная техника -
1979, №9, -С 4-6/, полягає він втому, що частин-
ку, яка рухається в рідкому середовищі під дією
електричного поля, спостерігають за допомогою
мікроскопа, забезпеченого вимірювальною сіткою,
та визначають швидкість руху частинки як резуль-
тат ділення шляху, пройденого частинкою, на час,
що вимірюється секундоміром

Недоліком цього способу є неможливість ви-
значення розмірів частинки та невисока точність і
відсутність автоматизації вимірювань

За прототип вибрано спосіб визначення розмі-
рів частинок в рухомому середовищі, описаний в
а с СССР №1589140, МКИ G01 №15/00,
30 08 1990, Бюл №32, сутність його в тому, що
досліджуване середовище освітлюють світловим
пучком, реєструють фотоприймачем розсіяне час-
тинкою світлове випромінювання, по амплітуді і

тривалості електричних імпульсів, одержаних при
реєстрації розсіяного випромінювання, визначають
розміри частинок

Недоліком способу-прототипу є неможливість
визначення швидкості частинки та невисока точ-
ність вимірювань

Задачею винаходу, який подається, є ство-
рення способу вимірювання швидкості і ефектив-
ного діаметру частинки, в якому за допомогою ци-
фрового запам'ятовуючого осцилографа
визначаються період і тривалість зростання амплі-
туди доплерівського сигналу, що дозволяє безкон-
тактне, в процесі досліджень з високою точністю, в
реальному часі вимірювати зазначені параметри
частинки Таким чином розширюються функціона-
льні можливості запропонованого способу вимірю-
вань

Поставлена задача вирішується тим, що спо-
сіб вимірювання швидкості і ефективного діаметру
частинки заключається в том, що освітлюють до-
сліджуване середовище і реєструють фотоприй-
мачем інтенсивність світлового випромінювання,
яке розсіюється частинкою, і, ВІДПОВІДНО винаходу,
досліджуване середовище освітлюють двома ко-
герентними пучками які спрямовані під кутом один
до одного в зондуючу зону, подають доплерівсь-
кий сигнал з фотоприймача на цифровий запам'я-
товуючий осцилограф, визначають період та три-
валість зростання амплітуди зазначеного сигналу і
обчислюють швидкість і ефективний діаметр час-
тинки

Особливістю запропонованого способу є од-

(О

о
ю



50226

ночасне визначення не тільки періоду, а і тривало-
сті зростання амплітуди доплерівського сигналу,
що забезпечує вимірювання в реальному часі не
лише швидкості, а й ефективного діаметру частин-
ки Таким чином, запропонований спосіб дозволяє
з високою точністю одночасно вимірювати швид-
кість та ефективний діаметр колоїдних та диспер-
сних частинок і автоматизувати процес вимірю-
вання шляхом цифрової обробки доплерівського
сигналу

На фіг представлена блок-схема пристрою
для здійснення запропонованого способу

Пристрій для здійснення запропонованого
способу містить джерело 1 когерентного випромі-
нювання - лазер типу ЛГН-222, дзеркала 2, 3, сві-
топодільник 4, лінзу 5, електрофоретичну вимірю-
вальну камеру 6, фотоприймач 7 (ФЕУ 84-5), вихід
якого електрично зв'язаний з цифровим запам'я-
товуючим осцилографом 8 (С9-8)

Запропонований спосіб вимірювання швидко-
сті і ефективного діаметру частинок здійснюється
таким чином За допомогою дзеркал 2, 3 і світло-
подільника 4 формують два когерентних світлових
пучка, які за допомогою лінзи 5 фокусують під ку-
том а один до одного в зондуючу зону електрофо-
ретичної камери 6

Кут а дорівнює

a=2arctgHI2F

де Н - відстань між двома лазерними когерен-
тними пучками,

F - фокусна відстань лінзи 5
Інтенсивність світла, яке розсіюється частин-

кою котра рухається зі швидкістю V у напрямку
перпендикулярному оптичній осі лінзи 5, реєстру-
ється за допомогою фотоприймача 7, вихід якого
електрично пов'язаний з цифровим запам'ятовую-
чим осцилографом 8 Визначають період Тта три-
валість t зростання амплітуди доплерівського сиг-
налу і обчислюють швидкість V та ефективний
діаметр D частинки ВІДПОВІДНО за формулами

Я

27'-sina /2

vtcosaI2- Xt t-FA
2T-tgaI2 T-H

(2)

(3)

де X - довжина хвилі випромінювання лазера
у досліджуваному середовищі
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