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(57) Вимірювальний перетворювач для спіромет-
ричних досліджень, що містить трубку, яка звужу-
ється в середній частині, причому з однієї сторони
трубки закріплений вихроутворювач, з іншої - ви-
хровипрямляч, між вихроутворювачем і вихровип-
рямлячем розташована вісь, на якій посаджена
чотирилопатева турбінка, який відрізняється тим,
що кут закручування лопатей вихроутворювача
збільшується від 30° до 80° і відповідно вихровип-
рямляча зменшується від 80° до 30°.

Корисна модель відноситься до медичної
галузі і може використовуватись як додаток в
спірометрії для діагностики органів дихання.

Відомі пристрої подібного призначення [1], які
містять корпус, вхідний і вихідний патрубки для
взаємодії з потоком газу. При проходженні стру-
меню повітря через вхідний патрубок, повітря в
вихреутворювачі закручується, після чого
потрапляє у перехідну частину. З перехідної
частини вихрі повітря проходять до патрубка.
Проходячи патрубок вихрі потрапляють у звужую-
чу частину, де на межі поєднання патрубка і
звужувача розміщено вимірювальний щуп, звідки
потрапляють на вихревипрямляч і виходить
назовні через вихідний патрубок.

В якості прототипу прийнято генератор вихро-
вих коливань [2], який містить трубку зі звуженням
в серединній частині з вихреутворювачем, вихреу-
творювач в вхідному патрубку і вихревипрямляч у
вихідному патрубку. В звуженій частині розташо-
вано вихреутворювач, діаметр якого відповідає
діаметру звуженої частини. В залежності від роз-
ташування вихреутворювача у звуженій частині
залежить розташування датчика перепаду тисків.
Датчик розташовують після вихреутворювача, тоді
ж сам вихреутворювач матиме один із двох поло-
жень: на початку звуження або в середній частині.
При проходженні струменю повітря через вхідний
патрубок, повітря в вихреутворювачі закручується
і через плавний перехід потрапляє у звужену час-
тину трубки на вихреутворювач, де виникає пере-
пад тисків,  що фіксується датчиком.  Далі повітря

через плавний перехід проходить на вихревипря-
мляч і виходить назовні через вихідний патрубок.
До недоліків прототипу відноситься те, що преце-
сіонний рух починається в переході і закінчується
в патрубку, що обмежує чутливість.

В основу корисної моделі поставлено задачу
удосконалення вимірювального перетворювача,
шляхом того, що кут закручування лопатей вихре-
утворювача по проходженні струменю повітря в
напрямку через вхідний патрубок становить 30°.
По проходженні вхідного патрубка на переході кут
закручування лопатей збільшується до 80°. Відпо-
відно лопаті вихревипрямляча матимуть кут нахи-
лу на переході 80° на виходіному патрубку 30°.
Дане розташування кутів нахилу забезпечує най-
більшу чутливість і лінійність проходження повітря
від вихреутворювача до вихревипрямляча.

Поставлена задача вирішується тим, що в ви-
мірювальному перетворювачі, що містить трубку,
яка звужується в середній частині, з однієї сторони
трубки закріплено вихреутворювач з іншої - вихре-
випр'ямляч, між вихреутворювачем і вихревипря-
млячем розташовано вісь з чотирилопатевою кри-
льчаткою, новим є те, що кут закручування
лопатей вихреутворювача збільшується від 30° до
80° і відповідно вихревипр'ямляча зменшується
від 80° до 30°.

Суть корисної моделі пояснюється креслен-
ням,  де на Фіг.  зображено загальний вигляд вимі-
рювального перетворювача.

Вимірювальний перетворювач складається з
вхідного патрубка 1 (Фіг.), переходу 3, вихреутво-
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рювача 2 і вихревипрямляча 7 між якими розташо-
вана вісь 4 з чотирилопатевою крильчаткою 5,
патрубка 6 і вихідного патрубка 8. Вихреутворювач
складається із ступиці і закріпленій на ній лопатей.
Передні кінці лопатей розташовані під кутом 30° по
ходу напрямку потоку уздовж створюючої ступиці,
радіальне до ступиці, на однаковій відстані одна
від одної по колу. Далі лопаті плавно згинаються
по зовнішній лінії, надаючи обертовий рух потоку
повітря (на Фіг. не показано). Діаметр лопатей
плавно зменшується до кінця вихреутворювача, де
кут закручування лопатей становить 80°. Стосовно
вихревипрямляча все навпаки, тобто на початку
кут закручування лопатей 80° і при цьому діаметр
лопатей збільшується до кінця вихревипрямляча,
де кут закручування лопатей становить 30° (на Фіг.
не показано).

Принцип роботи вимірювального перетворю-
вача наступний. При проходженні струменю повіт-
ря через вимірювальний перетворювач, повітря в
вихреутворювачі 2 (Фіг.) закручується, спричиняю-
чи вихрі, тобто турбулентний потік. Потрапляючи у
перехідну частину 3 вихрі повітря проходять до
патрубка 6 де діють на крильчатку 5, яка починає
обертатись на вісі 4. Проходячи крильчатку, повіт-
ря потрапляє в вихревипрямляч 6 випрямляється і
виходить назовні через вихідний патрубок 8 у ви-
гляді ламінарного потоку. Результат обертання
турбінки відображається у вигляді сигналу,  який
через перетворювач (на Фіг. не показано) поступає
на персональний комп'ютер (на Фіг. не показано).

Джерела інформації:
1. Патент ФРГ №2029883, 1972г., (G01F1/00).
2. Патент США №3279251, 1966 г., (G01F1/00).

Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 28 прим.

Міністерство освіти і науки України
Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна

ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ  – 42, 01601


