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(57) Пристрій для вимірювання вологості, що міс-
тить трубопровід, передавальну та приймальну
антени, які встановлені діаметрально на зовнішній
поверхні трубопроводу, частотомір, з'єднаний з
приймальною антеною, який відрізняється тим,
що в нього введено надвисокочастотний генера-
тор віркаторного типу, причому передавальна та
приймальна антени виконані параболічними, а
надвисокочастотний генератор віркаторного типу
розташований напроти передавальної антени.

Корисна модель належить до області контро-
льно-вимірювальної техніки і може бути викорис-
тана для безупинного контролю відносної вологос-
ті в пристроях автоматичного керування
технологічними процесами.

Відомий пристрій для виміру вологості в про-
дукції нафтових свердловин [Див. А.С. СССР
№16828998, МКИ G01N27/22 Устройство для
определения содержания воды в продукции неф-
тяных скважин, опубл. 07.10.91, Бюл. №37], що
складається з ємнісного сенсора,
високочастотного генератора, таймера,
квадратора, лічильника, блока ділення, блока
добування коронення, функціонального
перетворювача, блока індикації, блока управління.
Принцип дії даного пристрою побудований на
дослідженні середньоквадратичного значення
частоти високочастотного генератора від вмісту
води. Під час вимірювання досліджувана рідина
надходить в міжелектродний простір ємнісного
сенсора, який включений у частотозадавальне
коло високочастотного генератора. При цьому
змінюється частота генератора в залежності від
вмісту води у рідині.Недоліком пристрою є утрудненість застосу-
вання його для безупинного контролю відносної
вологості в системах автоматизованого контролю
технологічних процесів.

Найбільш близьким технічним рішенням до
запропонованої корисної моделі є пристрій для
вимірювання вологості у нафті [Патент Российской
Федерации №2135984, МКІ G01N22/04, опубл.
27.08.1999. Бюл. №24.], який містить трубопровід,
частотомір, генератор електромагнітних коливань,

передавальну та приймальну рупорні антени, які
встановлені діаметрально на зовнішній поверхні
трубопроводу. Частотомір з’єднаний з приймаль-
ною антеною, а генератор з передавальною.

Недоліком такого пристрою є низька точність
вимірювання, яка обумовлена впливом різних збу-
джуючих факторів на потужність електромагнітної
хвилі.

В основу корисної моделі поставлена задача
створення пристрою для вимірювання вологості, в
якому за рахунок введення нових блоків і зв'язків
між ними досягається висока точність вимірювання
рівня відносної вологості.

Поставлена задача вирішується тим, що у
пристрій для вимірювання вологості, що містить
трубопровід, передавальну та приймальну антени,
які встановлені діаметрально на зовнішній повер-
хні трубопроводу, частотомір з'єднаний з прийма-
льною антеною, введено надвисокочастотний ге-
нератор віркаторного типу, причому передавальна
та приймальна антени виконані параболічними, а
надвисокочастотний генератор віркаторного типу
розташований напроти передавальної антени.

На кресленні наведено схему пристрою для
вимірювання вологості.

Пристрій складається з трубопроводу 4, пере-
давальної та приймальної антени 2 і 3, які встано-
влені діаметрально на зовнішній поверхні трубо-
проводу 4, частотомір 5 з'єднаний з приймальною
антеною 3, причому передавальна та приймальна
антени 2 і 3 виконані параболічними, а надвисоко-
частотний генератор віркаторного типу 1 розташо-
ваний напроти передавальної антени 2.
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Пристрій працює наступним чином.
Мікрохвильовий сигнал електромагнітних ко-

ливань надвисокочастотного генератора віркатор-
ного типу 1 потрапляє на передавальну параболі-
чну антену 2 з допомогою якої потрапляє в потік
контролюємої рідини, що протікає по трубопрово-
ду 4. Далі після взаємодії з контролюємим середо-
вищем сигнал проходить через нього і уловлюєть-

ся приймальною параболічною антеною 3. Сигнал
з приймальної параболічної антени 3 потрапляє на
частотомір 5, за допомогою якого оцінюють вели-
чину частоти електромагнітних коливань, яка
пройшла через потік контролюємої рідини. По зна-
ченням даної частоти визначають рівень відносної
вологості в контролюємій рідині.
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