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(57) Оптичний газоаналізатор, що складається з
оптично зв'язаних джерела випромінювання, світ-
лофільтра, кювети, яка виконана у вигляді напів-
еліпсоїда з внутрішнім дзеркальним покриттям, у
одному фокусі якого розташовано джерело ви-
промінювання, а в другому - приймач випроміню-
вання, який відрізняється тим, що в нього введе-
но у вимірювальне коло, що містить джерело

постійної напруги, перший, другий, третій, четвер-
тий і п'ятий резистори, перший, другий і третій бі-
полярні транзистори, першу і другу ємності, при-
чому перший полюс джерела постійної напруги
через перший резистор і другий резистор підклю-
чено до приймача випромінювання, а через пер-
ший резистор - до першого біполярного транзис-
тора і другого біполярного транзистора,
паралельно колекторам яких підключено послідо-
вне коло з третього і четвертого резисторів, а по-
слідовне коло з першої ємності і п'ятого резистора
підключено до емітера і колектора третього біпо-
лярного транзистора, до колектора якого і загаль-
ної шини підключена друга ємність і паралельно
якій підключено джерело постійної напруги, а вихід
пристрою утворений колектором першого біполяр-
ного транзистора і загальною шиною.

Корисна модель відноситься до оптичного
аналітичного приладобудування і може бути вико-
ристано для аналізу складу і вологості робочих
газів при плазмохімічному синтезі і плазмовій об-
робці матеріалів.

Відомий фотоелектричний вологомір [див. ав-
торське свідоцтво №802857 СССР, МПК3
G01N21/53, опубл. 07.02.81], який містить послідо-
вно пов'язані джерело випромінювання, оптичний
комутатор вимірювального і опорного каналів із
світлофільтрами, приймач випромінювання і ре-
єстратор, в який введений модулятор потоків ви-
промінювання у вимірювальному та опорному ка-
налах, а реєстратор виконаний у вигляді
послідовно ввімкнених перемикаючого приладу і
вимірювача інтервалів часу, пов'язані синхронізу-
ючим входом оптичного комутатора.

Недоліком даного приладу є низька завадос-
тійкість і висока інерційність приладу, пов'язана із
використанням тригера і вентильного приладу.

Найбільш близьким є газоаналізатор [див. па-
тент №50437 України, МПК3 G01N21/61, опубл.
15.10.02], який складається з оптично пов'язаних
джерела випромінювання, світлофільтра, кювети,
яка виконана у вигляді напівеліпсоїда з внутрішнім
дзеркальним покриттям, у одному фокусі якого

розташовано джерело випромінювання, а в друго-
му - приймач випромінювання.

Недоліком пристрою є низька чутливість вимі-
рювання, пов'язана з низькою чутливістю прийма-
ча випромінювання.

В основу корисної моделі поставлено задачу
підвищення чутливості і точності оптичного газо-
аналізатора.

Поставлена задача вирішується тим, що опти-
чний газоаналізатор, який складається з оптично
пов'язаних джерела випромінювання, світлофільт-
ра, кювети, яка виконана у вигляді напівеліпсоїда з
внутрішнім дзеркальним покриттям, у одному фо-
кусі якого розташовано джерело випромінювання,
а в другому - приймач випромінювання, введено
вимірювальне коло, що містить джерело постійної
напруги, перший, другий, третій, четвертий і п'ятий
резистори, перший, другий і третій біполярний
транзистор, першу і другу ємності, причому пер-
ший полюс джерела постійної напруги через пер-
ший резистор і другий резистор підключено до
приймача випромінювання, а через перший резис-
тор - до першого біполярного транзистора і друго-
го біполярного транзистора, паралельно колекто-
рам яких підключено послідовне коло з третього і
четвертого резистора, а послідовне коло з першої
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ємності і п'ятого резистора підключено до емітера і
колектора третього біполярного транзистора, до
колектора якого і загальної шини підключена друга
ємність і, паралельно якій підключено джерело
постійної напруги, а вихід пристрою утворений
колектором першого біполярного транзистора і
загальною шиною.

На кресленні представлено схему оптичного
газоаналізатора, який містить оптично пов'язані
джерело випромінювання 1, світлофільтр 3 і кюве-
ту 2, приймач випромінювання 4, введено вимірю-
вальне коло, що містить джерело напруги 15, яке
через перший резистор 5 і другий резистор 6 під-
ключено до приймача випромінювання 4, першого
біполярного транзистора 7 і другого біполярного
транзистора 8, паралельно колекторам яких під-
ключено послідовне коло з третього резистора 9 і
четвертого резистора 10. Послідовне коло з пер-
шої ємності 11 і п'ятого резистора 13 підключено
до емітера і колектора третього біполярного тран-
зистора 12, до колектора якого і загальної шини
підключена друга ємність 14, паралельно якій під-
ключено перше джерело постійної напруги 15. Ви-
хід пристрою утворений колектором першого біпо-
лярного транзистора 7 і загальною шиною.

Пристрій працює наступним чином.
Випромінювання від джерела випромінювання

1, що розташоване в одному з фокусів кювети 2,
яка виконана у вигляді напівеліпсоїда, спрямову-
ється у її порожнину,  де взаємодіє з газом.  Після
відбиття від стінок вимірювальної камери 2 випро-
мінювання, проходячи через фільтр 3, що узго-
джує спектр випромінювання приймача зі спектром
поглинання газу, випромінювання збирається на
поверхні приймача випромінювання 4, що розта-
шований в другому фокусі вимірювальної камери.

Сигнал на виході приймача випромінювання 4 по-
дається на схему частотного перетворювача. Під-
вищенням напруги джерела постійної напруги 15
через резистор 5 і резистор 6 до величини, коли
на електродах колектор-колектор біполярних тра-
нзисторів 7,  8  виникає від'ємний опір,  який приво-
дить до виникнення електричних коливань в кон-
турі, який утворений паралельним включенням
повного опору з ємнісним характером на електро-
дах колектор-колектор біполярних транзисторів 7,
8 та повним опором з індуктивним характером,
величина індуктивності якого визначається резис-
тором 13, на електродах емітер-колектор третього
біполярного транзистора 12. Ємність 14 запобігає
проходженню змінного струму через джерело по-
стійної напруги 4. При наступній дії випромінюван-
ня на приймач 4 змінюється як ємнісна так і індук-
тивна складова повного опору на електродах
колектор-колектор біполярних транзисторів 7, 8 та
повного опору на електродах емітер-колектор тре-
тього біполярного транзистора 12, що викликає
зміну резонансної частоти коливального контуру.

Використання запропонованого пристрою сут-
тєво підвищує точність виміру вологості досліджу-
ваного газу за рахунок перетворення аналогового
сигналу, який виробляється приймачем випромі-
нювання в частотний сигнал за допомогою частот-
ного перетворювача, де в якості елементів коли-
вального контуру використовується: ємнісного -
структура на основі першого та другого біполярних
транзисторів та індуктивного - структура на основі
використання індуктивних властивостей третього
біполярного транзистора, і в якому зміна провідно-
сті під дією випромінювання перетворюється в
ефективну зміну резонансної частоти.
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