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Témavezető:
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sének modellezése 22
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Bevezetés

A fényszórás tanulmányozása és az azt felhasználó aeroszol méréstechnikai módszerek

fejlesztése közel egy évszázados múltra tekint vissza. A fejlődés még töretlenül tart,

hiszen ismereteink bővülésével egyre újabb tartományok vizsgálata válik szükségessé,

valamint a megoldandó problémák bonyolultságából adódóan még nem minden pa-

raméter mérésére létezik kiforrott, általánosan elfogadott módszer. Például a fényszó-

ráson alapuló részecske méretmeghatározás alapvetően függ a választott geometriai

elrendezéstől, a részecskék összetételétől, törésmutatójától és alakjától is. Ezen pa-

raméterek ismerete jelentősen hozzájárul az aeroszolok viselkedésének megértéséhez,

ami elengedhetetlen például az éghajlatot befolyásoló tényezők tanulmányozásakor, a

levegőszennyezettség, valamint annak egészségügyi vonatkozásainak vizsgálatakor.

Disszertációmban három témakört mutatok be. Az első egy új ötlet alapján ki-

dolgozott módszer modellszámı́tásait ı́rja le, a második esetben az elv tanulmányozása

után már megszületett a működő berendezés, mı́g a harmadik téma egy olyan alkal-

mazás, ahol az eddigi berendezéseket szélsőséges körülmények között kellett használni.

Ezek alapján a disszertáció 5 fejezetből épül fel:

Az első fejezetben irodalmi áttekintést adok a meglévő optikai aeroszol méréstechni-

kai módszerekről, az egy részecske vizsgálatán alapuló részecskeszámlálásra fektetve a

hangsúlyt. Itt szerepel annak az előre- és hátraszórást is mérő módszernek a léırása,

amely a harmadik fejezetben bemutatott - a törésmutató mérésére szolgáló - módszer

alapjául szolgál.

A második fejezetben bemutatom azt az elméleti hátteret, amit a későbbi fejeze-

tekben felhasználok a modellszámı́tások és szimulációk során.

A harmadik fejezet tartalmazza az általam kidolgozott új mérési módszert, amely

egyidejűleg tudja mérni a részecskék méretét és komplex törésmutatóját. Az általáno-

san elterjedt mérőrendszerekkel szemben az általam bemutatott konfiguráció két külön-

böző hullámhosszú megviláǵıtó lézerfényforrást és négy detektorból álló detektáló rend-

szert tartalmaz a szórt fény begyűjtésére. Ezt a négy mért adatot feldolgozva határoz-

zuk meg a méretet és a komplex törésmutatót. Ez az eljárás nagyfelbontású méretmeg-

határozást tesz lehetővé, amely független a részecskék optikai tulajdonságaitól. A

módszert hibaanaĺızisnek vetettem alá, ily módon meghatároztam a mérendő paraméte-

rek pontosságát és felbontását. Valóságos környezetet szimulálva megvizsgáltam a
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detektálási bizonytalanságok hatását a rendszerre.

A negyedik fejezetben bemutatom azt a széles dinamika tartományú módszert és az

azon alapuló berendezést, amely folyadékokban méri a részecskék méreteloszlását. Az

eljárás a szórt impulzus amplitúdójának és hosszának egyidejű mérésén alapul, amely

egyrészt kiterjeszti a mérhető mérettartományt és bizonyos esetekben lehetőséget ad

az alakfaktor meghatározására.

Az ötödik fejezetben az aeroszol részecskeszámlálók egy speciális alkalmazását ı́rom

le. Atomreaktor katasztrófa szimulációs ḱısérletek során mértük a keletkező aeroszolok

méretét, méreteloszlását és koncentrációját. A ḱısérletben két, az SZFKI-ban kifejlesz-

tett optikai részecskeszámlálóval vettünk részt, amelyek át voltak alaḱıtva úgy, hogy

megfeleljenek a várható hőmérsékleti és koncentráció tartományoknak. Az egyik be-

rendezés mérőfeje közvetlenül a mintavételezési pontra volt szerelve, ezzel is növelve a

mérési hatásfokot.
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1. fejezet

Az aeroszolok optikai

méréstechnikai módszereinek

áttekintése

Az aeroszolok, a levegőben vagy gázokban lebegő szubmikronos és mikronos részecskék,

fontos szerepet játszanak életünkben, hiszen befolyásolják a légkör állapotát - ezen

keresztül az éghajlatot, biológiai hatást fejtenek ki - belélegzésük kártékony lehet, fon-

tos szerepet játszanak ipari technológiákban, stb. Egészségkárośıtó, valamint környe-

zeti hatásuk tanulmányozásakor nem elég kémiai és biológiai tulajdonságaikat, ösz-

szetételüket vizsgálni. Fontos szerepet játszanak a fizikai tulajdonságaik is, mert

például a tüdőben való kiülepedésüket elsősorban a méretük, méreteloszlásuk és alakjuk

határozza meg, a szedimentációs és depoźıciós folyamatokban fontos szerepet játszik

elektromos töltésük, stb.

1.1. Előzmények

Az aeroszolok optikai méréstechnikája elsősorban a fényszórásukon alapul. Ennek ta-

nulmányozása messzire nyúlik vissza az időben.

Az első feljegyzett, fényszórással kapcsolatos laboratóriumi ḱısérletet Leonardo da

Vinci (1452-1519) végezte. Feljegyzéseiben már megfogalmazta, hogy a kékség, amit a

légkörben látunk, nem annak a saját sźıne, hanem a napsugarak útjába kerülő v́ızpára

és az érzékelhetetlen atomok hatása. Ennek igazolására a következő ḱısérletet ı́rta

le: fától származó füst mögé tegyünk egy fekete bársony darabot úgy, hogy a nap

sugarai ne essenek rá, csak a füstöt keresztezzék. Ekkor, ha a füstön keresztül nézzük

a bársonyt, azt kéknek látjuk fekete helyett. Egy másik ḱısérlet, amikor egy sötét

kamrába permetezett finom v́ızpárában szintén kéknek láthatjuk a napsugarakat [1].

Egészen a XIX. század második feléig nem került elő újra ez a téma. F. Arago [2]
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(1858) és G.Govi [3] (1860) ḱısérletei után laboratóriumi körülmények között először

J.Tyndall [4] (1820-1893) figyelte meg a fehér fény szórását a hullámhossznál kisebb

méretű részecskéken 1869-ben, és megállaṕıtotta, hogy a szórt fénynek kékes, az áthala-

dónak pedig pirosas árnyalata van, valamint, hogy a merőleges irányban szórt fény nagy

mértékben polarizált. Tyndall, Leonardo-val ellentétben, véletlenül jutott el ezekig a

megfigyelésekig. Azzal érvelt, hogy az elnyelt sugárzási energia hatására a molekulák

rezegni kezdenek, mégpedig akkor, ha a sugárzás frekvenciája megegyezik a molekulák

rezgési frekvenciájával. Az amil nitrit gőz fényelnyelésének vizsgálata közben meg-

figyelt váratlan aeroszol képződés szintén ebbe az irányba terelte további érdeklődését.

Tyndall megfigyelte, hogy minden anyagnál, minden esetben, a kezdetben kialakuló

felhő kék volt, ha a kicsapódó részecskék elég finomak (aprók) voltak. Továbbá, ez a

finom kék felhő teljesen polarizálta az őt megviláǵıtó nyalábot.

A jelenség magyarázatára, amire akkor Newton és Clausius sem vállalkozott, Lord

Rayleigh (eredeti nevén, amı́g 1873-ban nem kapta meg a lordságot, John W. Strutt)

adta meg a választ. Először ő is az aeroszoloknak tulajdońıtotta az égbolt kékjét és erre

meggyőző bizonýıtékot látott Tyndall ḱısérleteiben is. Csak később, Clerk Maxwell

hatására 1899-ben változtatta meg véleményét és tulajdońıtotta az égbolt sźınét a

levegőmolekulákon történő fényszórásnak. Ezt azzal ellenőrizte, hogy megfigyelte a

csillagok fényének csökkenését az atmoszférában [5].

A molekuláris fényszórással ezek után többek között J. Cabannes [6] foglalko-

zott, aki összehasonĺıtotta a laboratóriumi körülmények között megfigyelt molekuláris

fényszórást és a napfény szórását a légkörben. Kı́sérleteik alapján kiderült, hogy a

napfény szórása a légkörben szintén a molekuláris fényszórásnak köszönhető, nem pe-

dig a porszemcséken való szórásnak, ahogy először Tyndall feltételezte.

Az előzmények között érdemes még megemĺıteni a Wilson kamrát is, amelyet C.T.R.

Wilson a túlteĺıtett v́ızgőz lecsapódásának vizsgálatára fejlesztett ki 1904-ben [7]. Ha-

sonló elven alapulnak azok a mai műszerek is, amelyek a kis részecskék kondenzáció

útján történő növelésével és fényszórásuk vizsgálatával mérik pl. a koncentrációt.

Megjegyezzük, hogy a szubmikronos és mikronos részecskék tanulmányozása több

fizikai jelenségre adott magyarázatot - pl. olyanokra, mint az elektron töltésének és

az e/m értékének meghatározása a Millikan ḱısérletek alapján, a kritikus opaleszcen-

cia felfedezése, az Avogadro-szám pontos meghatározása Einstein fényszórási képlete

alapján, stb.

1.1.1. Egy részecske tulajdonságait vizsgáló módszerek

Az aeroszolok fényszórásának legegyszerűbb és legelegánsabb módja az egy részecskén

történő szórás vizsgálata. Ez két különböző módon történhet: a részecske lebegtetésével

egy fénysugárban (levitáció) vagy a szórás vizsgálatával a részecske fénysugáron történő
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áthaladása közben. Ezáltal elkerülhetjük a többszörös szórás és a sok, különböző

méretű, alakú és anyagú részecske által együttesen szórt fény léırásának bonyolultságát.

Sztatikus módszerek

A részecskék lebegtetésének egyik módja az elektrosztatikus lebegtetés. Robert Mil-

likan (1927 Nobel Dı́j) és Harvey Fletcher 1910-ben ı́rta le ḱısérletét, melyben elekt-

romosan töltött részecskéket vizsgált kondenzátor lemezek között, hogy megmérje az

elektron töltését és ellenőrizze Einstein elméletét a Brown mozgásról, valamint de-

monstrálja mind az elektromosság, mind az anyag atomi természetét. Berendezésükben

fényszórással csak a részecskék jelenlétét és helyzetét figyelték meg, a méretét és a

töltését (pontosabban a töltés és a tömeg arányát) pedig a mozgás trajektóriából

állaṕıtották meg [8].

Ezt az elrendezést használta később R.Whytlaw-Gray és H.S.Patterson 1926-ban a

részecskeméret fényszórás útján történő megállaṕıtására. Egy fotométert alkalmaztak

a merőleges szórás vizsgálatára, amiből a részecske esésének sebességéből felálĺıtottak

egy empirikus összefüggést a szórt intenzitás és a részecske méret között.

Gucker és Egan 1961-ben mutatták be az első egy részecskéről szórt fény inten-

zitását vizsgáló berendezésüket. Ők is elektrosztatikus lebegtetést alkalmaztak és egy

mikroszkópon keresztül figyelték meg és iránýıtották a részecskéket. A szórt inten-

zitást fotoelektronsokszorozóval mérték és a detektorrendszert motorral forgatták a

szögfüggés megállaṕıtásához. Eredményeik összhangban voltak a Lorenz-Mie elmélet

által adottakkal.

Wyatt és Phillips 1972-ben fejlesztették ki műszerüket, amellyel az egy részecskéről

szórt intenzitás térbeli eloszlását lehetett mérni. Ők is elektrosztatikus lebegtetést al-

kalmaztak a részecskék megtartására és fényforrásként egy lézert használtak [1].

Az aeroszol részecskék lebegtetésének másik módja az optikai lebegtetés. Ennél

a módszernél alulról viláǵıtják meg a részecskéket és a fénynyomást használják a

részecskék egy helyben tartására. Debye 1909-ben levezetett egy képletet, amellyel

ki lehet számolni a fénynyomást a szórt fény térbeli eloszlásából, amit a Lorenz-

Mie elmélettel lehet feĺırni. Később, 1971-ben Ashkin és Dziedzic ḱısérletileg is meg-

valóśıtották ezt a fajta lebegtetést, és 1980-ban Grehan és Gousbet megmérve az ily

módon lebegtetett kis részecskék szórt intenzitásának szögfüggését azt találta, hogy

mérései összhangban vannak az elmélettel [9, 1].

Dinamikus módszerek

A lebegtetés mellett az egy részecskén szórt intenzitás vizsgálatának másik módja

a részecske átáramoltatása egy fénynyalábon keresztül. Ekkor a szórt impulzusok
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amplitúdó anaĺızisével meghatározható a részecskék méreteloszlása. Az ilyen elven

működő berendezéseket h́ıvjuk optikai részecskeszámlálóknak. Az első ilyen beren-

dezést Gucker éṕıtette 1947-ben, majd Rose-al közösen továbbfejlesztették 1954-ben.

A részecskék mozgásának szabályozására aerodinamikus fókuszálást alkalmaztak (an-

nak érdekében, hogy a részecskék a fénynyaláb közepén haladjanak át) és az előreszórást

(1-24°) fotoelektronsokszorozóval mérve határozták meg a méretet. A kalibrálást kes-

keny méreteloszlású aeroszolokkal végezték, amelyeknek a méretét a róluk szórt in-

tenzitás térbeli eloszlásából határozták meg a Lorenz-Mie elmélet seǵıtségével. Guc-

ker az első műszerével egyidőben elkésźıtette azt a változatot is, amelyben nem az

előreszórást mérte, hanem a merőlegesszórást. Ennek az elrendezésnek az volt az előnye

többek között, hogy kevésbé volt érzékeny a direkt nyaláb kitakarására, valamint a

merőlegesszórás érzékenyebb függvénye a méretnek, mint az előreszórás [10].

Gucker 1973-ban megéṕıtett egy berendezést, amely közel 360°-ban tudta mérni

az érzékelő térfogaton átáramló részecskékről szórt intenzitás térbeli eloszlását. Az

érzékelő térfogatot egy keskeny elliptikus tükör vette körül, ami a fotoelektronsokszo-

rozó felületére fókuszálta a szórt fényt. A tükör és a detektor között volt egy gyorsan

forgó tárcsa egy keskeny réssel, úgy, hogy a detektorra csak a résen keresztül jutott el

a fény a tükörről, ı́gy idődiagram formájában adta meg a szórt intenzitás szögfüggését.

A rendszer sebességéből adódóan kb. 70 részecskét tudott analizálni másodpercenként.

Az elrendezés egyik nagy előnye, hogy a szórt intenzitás térbeli eloszlásának szim-

metriájából következtetni lehetett a részecskék aszimmetriájára (a 0°-180°és a 180°-
360°szórási képének összevetésével) [11].

Később, 1980-ban Bartholdi alkalmazta ezt az elrendezést, de a kor technikai sźınvo-

nalának megfelelően továbbfejlesztve. A forgó tárcsát és a fotoelektronsokszorozót

lecserélte egy 32 elemből álló detektormátrixra (kör elrendezésben), ami jelentősen

meggyorśıtotta a feldolgozást, elérve az 1000 részecskét másodpercenként [1].

Az egy részecske vizsgálatára kifejlesztett berendezések között kell megemĺıteni a

Zsigmondy (1926 Nobel d́ıj) féle ultramikroszkópot is. Ez volt az egyik legkorábbi

(1909) műszer, amelyet kis részecskék vizsgálatára fejlesztettek ki, és amely a fényszórás

jelenségét is felhasználta. Zsigmondy egy speciális mikroszkópot fejlesztett ki, hogy

megszámolja a részecskéket egy jól definiált mérési térfogatban. A más módszerrel

meghatározott tömegkoncentrációból és a részecskék sűrűségéből ki lehetett számolni

a részecskék átlag méretét. Ezek a mérések folyadékokban történtek és a módszer

alkalmas volt 20-30 nm-es részecskék megfigyelésére is [12].

Ezt a műszert alkalmazta 1919-ben Wells és Gerke váltakozó elektromos térnek

kitett aeroszol részecskék vizsgálatára. A megviláǵıtott mérési kamrában a szedi-

mentálódó, elektromosan töltött részecskék a mozgás irányára merőleges, váltakozó

elektromos téren haladtak keresztül. Fotoérzékeny paṕıron rögźıtették a részecskék

mozgását, és a kapott szinuszoidális görbékből, az alkalmazott térerő ismeretében meg-
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határozták az ülepedési (szedimentációs) sebességet [1].

Whitlaw-Gray és Patterson (1932) összeéṕıtettek egy ultramikroszkópot egy tágulá-

si ködkamrával, hogy megszámolják a részecskéket füstben. Abból a feltevésből indul-

tak ki, hogy minden részecskéből kondenzációs mag lesz. Különböző intervallumokban

késźıtett fényképek alapján meg tudták becsülni a részecskék számának csökkenését az

ülepedés és az összetapadás (koaguláció) hatására. Ez volt az őse a mai kondenzációs

részecske számlálóknak [1].

A tiszta tereket igénylő technológiák rohamos fejlődése (először a félvezető iparban,

később a gyógyszeriparban, a finommechanikában az optikában, de ma már majdnem

minden prećız technológiát igénylő iparágban [13]) olyan folyamatos monitorozásra al-

kalmas berendezéseket igényel, melyek a légtér minél nagyobb térfogatában alkalmasak

a részecskeméret eloszlás és a koncentráció azonnali mérésére. Az eddigi ipari beren-

dezések, melyekben a gravimetrikus vagy az impaktoros módszert alkalmazták (ilyenek

voltak a Magyarországon gyártott Kálmán-pormintavevők is), nem voltak erre alkal-

masak. Az optikai részecskeszámlálók fejlesztésénél ugyanakkor alkalmazni lehetett az

aeroszolok mechanikájára és aerodinamikájára vonatkozó eredményeket [14]-[18], vala-

mint a mikronos részecskéken történő fényszórás eddigi ḱısérleti tapasztalatait [19]-[33].

1.1.2. Sok részecske tulajdonságait vizsgáló módszerek

Részecske sokaság fényszórásának vizsgálata nagyságrendekkel bonyolultabb feladat le-

het, mint egy részecske fényszórása, mivel különböző méretű, alakú és törésmutatójú

részecskék együttes szórását kell elemeznünk, néha a többszörös szórás figyelembe

vételével.

Ezek a kutatások az első világháborúban a harci gázok (füstök) és a gázálarcok

vizsgálatával kezdődtek. Mivel a Millikan féle berendezést és az ultramikroszkópot

még nem használták abban az időben aeroszolok fényszórásának vizsgálatára, ezért a

Tolman és Vliet által 1919-ben bemutatott Tyndallométer tekinthető a legkorábbi ilyen

jellegű műszernek. Ez egy elég egyszerű, 90°-os szórást figyelő vizuális műszer volt.

Sinclair és La Mer 1949-ben megalkottak egy aeroszol generátort, amely egyszerű-

sége ellenére elég szűk méreteloszlást tudott generálni az aeroszolok által szórt fény

sźınskálájának vizsgálatához. Ennek vizsgálatával, vagyis bizonyos sźınek bizonyos

irányokhoz rendelésével, meg tudták határozni a részecskék méretét. Az eljárás alapjául

itt is a Lorenz-Mie elmélet szolgált, amely akkor a számı́tógépek hiányában még igen-

csak hosszadalmas feladat volt. A módszer egyszerűsége és robosztussága ellenére

meglepően pontos eredményeket adott.

Lee és La Mer 1954-ben mutattak be egy másik készüléket, amely a részecskék

méreteloszlásának mérésére szolgált. Előreszórásban fényképre rögźıtették egy részecs-

ke populáció felvillanó képét, amelyet azután ismert standardokkal összevetve határoz-
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ták meg a szórt intenzitást, majd ez alapján a méretet.

A fényszórásra irányuló kutatások túlnyomó többsége a második világháború után

történt, és elsősorban folyadékokra irányult. Wagner és Kerker 1977-ben mutattak

be egy elrendezést, amellyel a részecskék összetapadását (koagulációját) vizsgálták.

A szórt intenzitás szögfüggéséből (30°- 140°) állaṕıtották meg a méreteloszlást a ko-

aguláció különböző szakaszaiban.

Igen figyelemre méltó a Perry által 1978-ban bemutatott berendezés, amellyel mérni

tudta a Müller szórási mátrix mind a 16 elemét. Ez a mátrix teljes mértékben léırja

a szórást a polarizációs viszonyokkal együtt és kifejezetten hasznos nem gömb alakú

részecskék vizsgálatakor [1].

1.2. Fényszóráson alapuló módszerek és műszerek

Az aeroszolok legfontosabb fizikai tulajdonságai a méretük, méreteloszlásuk, koncentrá-

ciójuk, alakjuk, sűrűségük, törésmutatójuk valamint elektromos töltésük. Ezek több-

ségére létezik elfogadott optikai mérési módszer annak ellenére, hogy némelyik csak

bizonyos korlátozásokkal alkalmazható. Ennek az az oka, hogy a fényszórást, amely

például a méreteloszlás mérés alapjául szolgál, jelentősen befolyásolhatja az adott

részecskék törésmutatója és alakja is, amelyekre viszont eddig nem létezett általánosan

elfogadott mérési módszer.

1.2.1. Optikai részecskeszámlálók

Az optikai részecskeszámláló és eloszlásmérő műszerek, amelyeket a szakirodalom-

ban gyakran aeroszol spektrométereknek neveznek, az egy részecskéről szórt fényt

detektálják, mialatt az áthalad az érzékelő térfogaton, amely meg van viláǵıtva egy

fénynyalábbal. Fényforrásként leggyakrabban lézert használnak. A szórt fény inten-

zitásából azután meghatározzák a részecske méretét. Ismert geometriák és áramlási vi-

szonyok mellett ezután meghatározható a részecskék koncentrációja és méreteloszlása.

Egy ideális berendezésben a szórt intenzitás monoton függvénye a részecskeméretnek

és független annak anyagától is, ami egyértelmű méret mérést eredményezhetne. A

valóságban azonban nem ez az eset áll fenn. A berendezés válaszfüggvénye, ami a

részecskéről adott térszög alatt kiszórt intenzitás, nem feltétlenül monoton függvénye

a részecske méretének. A válaszfüggvény függ a detektálási térszögtől és a részecske

anyaga által meghatározott törésmutatótól. Az ilyen t́ıpusú műszerek legnagyobb

hátránya, hogy a mérendő részecskék optikai tulajdonságainak megfelelően minden

anyaghoz újra kell őket kalibrálni, különben jelentős hibával kell számolnunk. [79]-[84],

[98, 120, 121].

Manapság sok különböző t́ıpusú optikai részecskeszámláló van forgalomban. Azok
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amelyek előreszórási geometriával dolgoznak, kevésbé érzékenyek a törésmutató valós

részének változására és a válaszfüggvényük viszonylag monoton abszorbeáló részecskék-

re, de nagyon nagy oszcillációt mutat átlátszó (nem abszorbeáló) részecskékre, különö-

sen a 0.7 - 3.0 µm tartományban [83]. Másrészről viszont azok a berendezések, amelyek

nagy térszögből gyűjtik a szórt fényt viszonylag monoton válaszfüggvénnyel rendelkez-

nek átlátszó részecskékre, de elnyelő részecskék esetén jelentős lehet a méretmeghatá-

rozási hiba, különösen a 0.3 µm alatti tartományban. [41, 82]

Az optikai részecske számlálók tipikusan néhány tized mikrontól mérnek kb. 10-20

mikronig. Az ennél nagyobb részecskék általában hamar kiülepednek, ı́gy ritkán for-

dulnak elő, mı́g az ennél kisebb részecskék esetében technikai jellegű problémák miatt

nehéz a mérés. Ekkor ugyanis a szórt intenzitás már 10-14 nagyságrenddel is kisebb le-

het a megviláǵıtó intenzitásnál (tized mikron körüli részecskeméretre), ráadásul a méret

6-odik hatványával arányos. Ez azt jelenti, hogy nagyon érzékeny, magas jel/zaj vi-

szonyú detektorokra van szükség, amelyek ráadásul át tudnak fogni 5-6 nagyságrendnyi

intenzitást is. Ezek alapján a mai műszerek a 0.1 - 20 µm mérettartományban dolgoz-

nak.

Léteznek műszerek, amelyek 0.1 µm-nél kisebb méretű részecskéket is tudnak mérni.

Ilyen például a Particle Measurement System által gyártott Las-X nevezetű beren-

dezés. Ebben az aeroszol áram a lézer rezonátoron belül halad át, ami egyrészt növeli

az érzékenységét, mert ilyen esetben a kilépő energia változása többszöröse is lehet

annak, amit pusztán a szórás és elnyelés eredményezne, másrészt viszont rendḱıvül

érzékennyé teszi a módszert az optika elszennyeződésére és az áramlási viszonyokra

[32]-[37].

Az optikai részecskeszámlálók egy másik csoportja az aerodinamikai részecskeszám-

lálók. Ezek a műszerek az előzőekben taglalt optikai átmérő mellett az aerodinamikai

átmérőt is mérik. Ha a részecskék elég ideig tartózkodnak egy lamináris áramlásban,

akkor felveszik annak sebességét. Ha ezután egy gyorsuló szakaszba érnek, akkor, mi-

vel ugyanarról a kezdősebességről indulnak, egy későbbi pontban a sebességükből meg-

határozható a relat́ıv gyorsulásuk, amiből kiszámolható az aerodinamikai átmérőjük.

Ezekben a berendezésekben a mérési térfogatot nem egy, hanem két párhuzamos lézer-

nyalábbal viláǵıtják meg, és mérik a két detektált jel között eltelt időt. Ez az idő

meghatározza a részecske sebességét, amiből az előzőek szerint számolható az aerodi-

namikus átmérő. A módszer hátránya, hogy egy bizonyos koncentráció felett átfedések

lehetnek a jelpárok között (a következő részecske megérkezik, mielőtt az első áthaladt

volna mindkét nyalábon), ami bizonytalanná teszi a mérést. Az intenzitás mérésen

alapuló módszerekkel szemben viszont az előnye az, hogy a két nyaláb közötti repülési

idő monoton függvénye az aerodinamikus méretnek. Ezen az elven működik például

a TSI által forgalmazott APS 3321 részecske mérő berendezés, amely a 0.5 - 20 µm
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tartományban méri a részecskék koncentrációját és méreteloszlását [38]-[40].

1.2.2. Egy speciális részecske számláló

Külön figyelmet érdemel az a ḱısérleti berendezés, amelyet a Bécsi Egyetem Aeroszol

Laboratóriumában fejlesztett ki W.W.Szymanski és csoportja [41, 42, 43]. A beren-

dezés elvi feléṕıtése 1.4 ábrán látható. Mint az előző fejezetben láttuk, az előreszórási

geometriát megvalóśıtó műszerek alkalmasak abszorbeáló részecskék vizsgálatára, de je-

lentős hibát produkálnak átlátszó részecskék esetén (lásd pl. 1.1, 1.2 ábrák előreszórási

görbéit). A visszaszórási geometriát eddig azért használták kevésbé, mert ebben az

irányban a szórt intenzitás akár nagyságrendekkel is kisebb lehet, mint például az

előreszórási geometriák esetében. Így pl. kis részecskék esetében azt is nehéz eldönteni,

hogy a jel egy részecskéről jött, vagy pedig a detektor vagy az elektronika zaja ge-

nerálta azt. Azonban, ha egyidejűleg mérjük a részecskéről az előre- és a hátraszórt

intenzitást, akkor ez a probléma kiküszöbölhető, hiszen a hátraszórást mérő detektor

esetében csak akkor tekintünk hasznosnak egy jelet, ha az előreszórást mérő detektor

is adott jelet. Ezen két paraméter egyidejű mérése lehetővé teszi a nem abszorbeáló

részecskék méretének meghatározását is viszonylag kis hibával. Ez abból adódik, hogy

az előre- és a hátraszórt intenzitás nem ugyanabban a mérettartományban mutat nagy

kilengéseket, ı́gy a két jel egy megfelelő lineáris kombinációjával (nevezetesen, ha az

előreszórt jelhez hozzáadjuk a hátraszórt jel t́ızszeresét) kapott függvény már nem tar-

talmazza azokat a nagy oszcillációkat ami az előreszórt jelet a nagyobb, mı́g a hátraszórt

jelet a kisebb mérettartományban jellemezte (1.1, 1.2 ábra).

A módszer akkor működik megb́ızhatóan, ha ismerjük a részecskék optikai tu-

lajdonságait, legfőképpen a törésmutatójukat. Ha egy ábrán ábrázoljuk az összeg-

zett válaszfüggvényt átlátszó és elnyelő részecskékre, akkor látható, hogy mı́g azok

a nanotartományban jól együtt futnak, addig a mikronos és afölötti tartományban

eltávolodnak egymástól (1.3 ábra). Ez azt eredményezi, hogy a nem abszorbeáló

részecskékre kalibrált műszer kisebbnek detektálja az abszorbeáló részecskéket, akár

több, mint 50%-os hibát okozva.

Ezek mellett, a két paraméter egyidejű mérése azonos részecske sokaság esetén le-

hetőséget ad a törésmutató becslésére is, legalábbis el lehet dönteni, hogy abszorbeáló

vagy nem abszorbeáló részecskékkel van dolgunk. Ehhez képezni kell az előre- és

a hátraszórt intenzitást mérő detektor jelek amplitúdóinak arányát. Ez az arány a

törésmutatónak mind a valós, mind pedig a képzetes részétől is függ. Egy adott méretű

részecskére ez az arány egy görbét jelöl ki a fenti 3D-s függvényből. Ha a részecske so-

kaságból kiválasztunk három, adott méretű részecskéket tartalmazó frakciót, akkor az

ezekhez tartozó arányok által meghatározott szintvonalak metszéspontja egyértelműen

kijelöl egy pontot a komplex törésmutató által kifesźıtett śıkban.
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1.1. ábra. Az előre-hátraszórást mérő rendszer tipikus válaszfüggvénye átlátszó

részecskékre
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1.3. ábra. Az előre-hátraszórást mérő rendszer összegzett válaszfüggvénye átlátszó és

elnyelő részecskékre

A műszer egy együttműködés keretében járt a laboratóriumunkban, ı́gy alkalmunk

volt tanulmányozni a viselkedését és a tulajdonságait is. Egy tipikus mért detektor

jelpár a 1.4 ábrán látható a bal felső sarokban.

1.2.3. Egyéb fényszóráson alapuló műszerek és módszerek

Kondenzációs részecske számlálók

A kondenzációs részecske számlálók a nanométer nagyságrendű részecskék koncentráci-

óját mérő műszerek. Mivel ebben a tartományban olyan kicsi a részecskéről szórt in-

tenzitás, hogy azt már nem lehet detektálni, ezért a részecskéket felnövelik abba a

tartományba, ami már érzékelhető a detektorok számára. Ez a felnövelés úgy történik,

hogy a részecskéket átvezetjük teĺıtett alkohol gőzön, ahol a részecskére kondenzálódott

alkohol növeli meg annak méretét. Ez a növekedés egy igen nehezen kontrollálható

folyamat, ami lehetetlenné teszi a méretmeghatározást. Az ilyen berendezésekkel a

néhány nanométertől a kb. egy mikrométerig terjedő mérettartományban lehet a kon-

centrációt mérni [44].
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1.4. ábra. Az előre-hátraszórást mérő rendszer elvi feléṕıtése és két, egymás után jövő

részecskéről mért tipikus jelpár

Doppler sebességmérők

A Doppler sebességmérők az egyik legelterjedtebben használt műszerek, amikor az

aeroszol részecskék sebességét és méretét kell meghatározni. Két főbb technika ter-

jedt el, de az alapjai mindkettőnek ugyanazok. Amikor egy részecske áthalad az

érzékelő térfogaton, amely két koherens nyaláb kereszteződésében helyezkedik el, akkor

a részecske mozgása miatt a két nyaláb által a részecskéről szórt fény frekvenciája Dopp-

ler eltolódást szenved, és a detektoron egy interferencia cśıkrendszert tükröző jel jele-

nik meg. Ezt a jelet a két nyaláb tulajdonságai (hullámhossz, intenzitás, nyalábnyak,

egymással bezárt szög), a detektáló rendszer (térbeli helyzet, integrálási szög) és a

részecske tulajdonságai (mérete, alakja, optikai tulajdonságai valamint mozgása) hatá-

rozzák meg. A detektált jel frekvenciájából meghatározható a részecske sebessége.

A méret meghatározására többféle módszer is ismert. Az egyik esetben egy, az

aeroszol áramot tartalmazó śıkban elhelyezett két detektor jeleiből állaṕıtható meg

a méret. Ekkor a két detektoron látható cśıkrendszer fáziskülönbsége (amely függ a

részecske optikai tulajdonságaitól is) tartalmazza a méretre vonatkozó információt [45].

A másik esetben elegendő egy detektor használata is. Ekkor a szórt jel láthatóságából

határozható meg a részecskék mérete [46].

Mivel mindkét módszer folyamatosan mérhető jelet igényel, ezért csak a néhány
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mikrométernél nagyobb részecskékre volt alkalmazható. Azonban mostanában mindkét

módszert továbbfejlesztették úgy, hogy lehetővé vált a szubmikronos részecskék mérése

is [47],[101]-[103],[115]-[119].

További módszerek

A fent emĺıtetteken ḱıvül még sokfajta fényszóráson alapuló módszer létezik, amely

a részecskék, vagy részecske sokaság tulajdonságait határozza meg. Ezekre mutatunk

néhány példát a teljesség igénye nélkül.

Ilyen például a részecskék kémiai összetételét meghatározó aeroszol repülési idő

tömeg spektrométer, amely gyakorlatilag egy aerodinamikai részecske számláló és egy

repülési idő tömeg spektrométer összeházaśıtása. A méretmeghatározásra szolgáló

lézernyaláb egyben triggereli a spektrométer lézerét, ami meglövi az aeroszol részecskét

[48].

Egy másik, fényszóráson alapuló módszer a részecske sokaságról szórt intenzitás

statisztikai elemzésével határozza meg a koncentrációt. Analitikailag és ḱısérletileg

is kimutatták, hogy egy részecske populációról szórt intenzitás várhatóértékének és

szórásának hányadosa a legtöbb gyakorlati esetben csak a koncentrációtól függ [104,

105, 106]. A módszer egyik nagy előnye, hogy működik magas koncentrációk esetén is,

amivel például a kondenzációs részecske számlálók már nem képesek megbirkózni.

Az aeroszolok elektromos töltésének mérésére alkalmas eszközök a DMA-k. A dif-

ferenciális mobilitás analizátorok a részecskék mobilitásának vagyis az e/m (töltés/

tömeg) értékének a mérésére szolgáló berendezések. A berendezés elektromos tér

seǵıtségével egy keskeny résen keresztül kiválasztja az egy bizonyos mobilitással ren-

delkező részecskéket, amelyek méretét ezután például egy optikai részecske számlálóval

meghatározva a töltésük kiszámolható [49].

Szintén részecske sokaság tulajdonságait vizsgáló berendezés a LIDAR, amellyel

általában távoli (pl. az atmoszférában levő) populációkat vizsgálnak. A berendezés,

amelyet lézer radarnak is h́ıvnak, a részecskékről visszaszórt fény detektálásának idejét

méri [50]. A frekvencia Doppler eltolódásából a részecskék sebessége is megállaṕıtható.

Emĺıtést érdemel még a MALVERN cég által gyártott berendezés, amely a részecs-

kék sokaságán történő diffrakciós képből számolja a méreteloszlást.
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2. fejezet

A fényszórás elmélete,

szórásszámoló algoritmusok

2.1. A fényszórás elméletének fejlődése

Rayleigh [5, 51, 52, 53] (1842 - 1919) 1871 és 1899 között először a fény rugalmas

modellje, később az elektromágneses elmélet alapján dolgozta ki szóráselméletét, amely

a fény hullámhosszánál jóval kisebb méretű, gömb alakú szórócentrumokra vonatkozott,

melyek törésmutatója nem nagyon tér el a közegétől, és rámutatott a szórt fény erős

hullámhosszfüggésére, valamint léırta a polarizációváltozásokat is. A hullámhosszhoz

közeli, vagy annál nagyobb méretű részecskék esetén azonban ez az elmélet már nem

adott minden szempontból kieléǵıtő eredményeket, mivel a szórt fény szögfüggése bo-

nyolultabb formát öltött, a polarizáció-eloszlás sem felelt meg az elméletileg becsültnek,

belépett a részecskék alakjától való függés (a forma faktor), és a hullámhosszfüggés sem

volt olyan erős, mint a Rayleigh-szórás esetén. A fényszórás elméletének továbbfejlesz-

tése a fény hullámhosszához közeli és annál nagyobb méretű részecskékre G. Mie-nek

[54] köszönhető, aki 1908-ban álĺıtotta fel elméletét. A szórócentrumok fluktuációinak

hatására fellépő fényszórást azután kezdték el tanulmányozni, hogy 1905 - 1908 körül

M. Smoluchowski [55] és A. Einstein [56] kidolgozták a fluktuáció elméletet (később,

1910-ben A. Einstein ez alapján felálĺıtotta a fényszórás képletét), mely nagy lökést

adott a statisztikus fizika fejlődésének.

A modern fényszórási elméletek továbbfejlesztése az ötvenes-hatvanas években a

Mie szóráselmélet továbbfejlesztésére [60]-[67], másrészt különböző alkalmazásokra [68]-

[76] irányult, majd később a számı́tástechnika új lehetőségei fellend́ıtették ezek alkal-

mazását.
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2.2. Fényszórás kis részecskéken

A kis részecskéken történő fényszórás léırása a méret alapján három tartományba

sorolható. Bár gömb alakú részecskékre a Mie elmélet az egész mérettartományra

egzakt megoldást ḱınál, a hullámhossztól lényegesen eltérő méretű részecskék esetén

nem célravezető az alkalmazása. Kisebb részecskék esetén a Rayleigh által felálĺıtott

képletek, mı́g nagyobb részecskék esetén a geometriai optika alapján feĺırt összefüggések

lényegesen egyszerűbb formalizmust ḱınálnak, a Mie elméletet csak a hullámhosszhoz

közeli méretű részecskék esetén használják. Bizonyos esetekben, amikor a részecskék

alakja nem nagyon tér el a gömb alaktól, a gömb alakú részecskékre feĺırt szórás kor-

rekciójával feĺırható nem gömb alakú (pl. ellipszoid alakú) részecskék fényszórása is,

amire a negyedik fejezetben látunk majd példát.

2.2.1. A hullámhossznál kisebb részecskék szórása

A hullámhossznál kisebb részecskék fényszórására Rayleigh az elektromágneses elméle-

tet felhasználva dolgozta ki elméletét, amely összhangban van a továbbiakban is-

mertetett Mie elmélet eredményeivel is, annak közeĺıtéseként ı́rható le. Ez alapján

polarizálatlan megviláǵıtó fény esetén egy a sugarú, m törésmutatójú részecskéről r

távolságban a szórt intenzitás a következő formulával ı́rható le

Is =
8π4a6

λ4r2

∣∣∣∣
m2 − 1

m2 + 2

∣∣∣∣
2 (

1 + cos2 θ
)
Ii, (2.1)

ahol λ a megviláǵıtó fény hullámhossza és θ a detektálás iránya a beeső nyaláb irányához

képest. Amennyiben eltekintünk a törésmutató hullámhossztól való függésétől, látható,

hogy a szórt intenzitás ford́ıtva arányos a hullámhossz negyedik hatványával és arányos

a részecske méret hatodik hatványával. Többek között ezzel magyarázható az is, hogy

a Föld légköre sokkal jobban átlátszó a Napból érkező infravörös sugarakra, mint a

látható és ultraibolya sugarakra.

2.2.2. A Mie elmélet

Mie 1908-ban álĺıtotta fel elméletét, amelyet Lorenz-Mie elméletként is emleget a szak-

irodalom. Ebben az elektromágneses elméletet felhasználva, a Maxwell egyenletekből

kiindulva levezette a kis részecskéken történő fényszórást.

A részecskéket homogén gömbként modellezve, és monokromatikus śıkhullámként

feĺırt megviláǵıtást feltételezve feĺırta a szórási és extinkciós együtthatókat és kereszt-

metszeteket, valamint a szórt intenzitást a részecske méret, törésmutató, megviláǵıtó

hullámhossz és detektálási irány függvényében.
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A szórási keresztmetszet, vagyis az az energia, ami a szórás során elvonódik a bejövő

energiából, a következőképpen ı́rható fel:

Csca =
2π

k2

∞∑
n=1

(2n + 1)
(|an|2 + |bn|2

)
(2.2)

és hasonlóan az extinkciós keresztmetszet:

Cext =
2π

k2

∞∑
n=1

(2n + 1)Re{an + bn}, (2.3)

ahol a mérettől és a megviláǵıtó fény hullámhosszától függő szórási együtthatók:

an =
mψn(mx)ψ′n(x)− ψn(x)ψ′n(mx)

mψn(mx)ξ′(x)− ξn(x)ψ′n(mx)
, (2.4)

bn =
ψn(mx)ψ′(x)−mψn(x)ψ′n(mx)

ψn(mx)ξ′n(x)−mξn(x)ψ′n(mx)
, (2.5)

valamint az x méretparaméter és m relat́ıv törésmutató pedig

x = ka =
2πNa

λ
, m =

k1

k
=

N1

N
.

ψn és ξn az n-ed rendű Riccati Bessel függvényeket jelölik.

A részecskéről a teljes térszögbe kiszórt dJ fluxust a

dJ = Iia
2πQsca

képlet alapján számolhatjuk ki, ahol a a részecske sugara, Ii a bejövő fény inten-

zitása, Qsca pedig a teljes Mie szórási együttható vagy szórási hatásfok, amelyet úgy

definiálhatunk, mint a részecskéről minden irányban kiszórt fluxusnak és a geometriai

keresztmetszeten bejövő fluxusnak a hányadosát. A definicióból is látszik, hogy ez

nem független a szórási keresztmetszettől: Csca = a2πQsca. Ezek alapján a szórási

hatásfokra az adódik, hogy

Qsca =
2

x2

∞∑
n=1

(2n + 1)
(|an|2 + |bn|2

)
. (2.6)

Hasonló eredmény adódik az extinkciós hatásfokra is:

Qext =
2

x2

∞∑
n=1

(2n + 1)Re{an + bn}. (2.7)

Egy részecskéről egy adott irányban kiszórt Is intenzitást a (2.9) összefüggések

alapján kaphatjuk meg:

Is =
1

k2r2

1

2

(|S1|2 + |S2|2
)
Ii, (2.8)
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ahol r a részecskétől a megfigyelő távolsága,

S1 =
∑

n

2n + 1

n(n + 1)
(anπn + bnτn) ,

S2 =
∑

n

2n + 1

n(n + 1)
(anτn + bnπn) ,

(2.9)

és

πn =
P 1

n

sin θ
, τn =

dP 1
n

dθ
, (2.10)

az irányfüggő szórási együtthatók.

A fenti együtthatók numerikus számolása több problémát is felvet. Egyrészről a 2.9

egyenletekben nagyobb méretparaméter esetén nagy lehet az összegzendő tagok száma.

Másrészről a Bessel függvények rekurźıv meghatározásánál a nem megfelelő irányú

rekurzió és nem megfelelő számú lépés könnyen divergenciához vezethet, ami jelentős

hibát okozhat. Szimulációs és modell számı́tásaimhoz a Bohren és Huffmann könyvében

[77] megadott algoritmust használtam, mindig az adott feladathoz átalaḱıtva és illesztve

azt, a következők szerint.

Kidolgoztam egy algoritmust, amelynek a bemeneti paraméterei a környezet törés-

mutatója, a részecske komplex törésmutatója, a méretparaméter, a megviláǵıtó fény

hullámhossza és a szórás iránya, kimenetként pedig megadja a részecskéről az adott

irányba szórt relat́ıv intenzitást. Ezt az eljárást használtam a későbbi szimulációs és

modellszámı́tásaimban.

A különböző detektálási geometriákat megvalóśıtó optikai részecskeszámlálók vizs-

gálatához szükség van a fenti szórási függvény adott térszögre vett integráljaira. Gömb

alakú részecskéket feltételezve a szórási kép hengerszimmetrikus, ami alapján elegendő

egy szögkoordináta szerint integrálni. Mivel az integrálandó függvény igen bonyo-

lult, annak primit́ıv függvénye nem ismert, ezért numerikus módszert alkalmaztam.

A szórási kép erősen függ a részecske méretétől és törésmutatójától (lásd például a

3.1 ábrát), ezért megvizsgáltam különböző feltételek mellett a numerikus integrálás

konvergencia kritériumait és eszerint állaṕıtottam meg az osztópontok gyakoriságát.

Ezek alapján a kisebb méretű részecskék esetén (kb. egy mikron alatt) elegendő

az egy fokos felbontás is, mı́g nagyobb részecskék esetén (már 5-10 µm körül is)

szükség van a 0.01 fokos osztóközökre. Mivel a szórásszámoló algoritmus lépéseinek

száma közeĺıtőleg a mérettel (pontosabban a méretparaméterrel) arányos, a program

futásideje szempontjából is fontos ennek a paraméternek a megfelelő meghatározása.

Ezen megfontolások alapján feléṕıtettem egy eljárást, amely egy adott részecskéről

(adott törésmutató és méretparaméter mellett) meghatározza az egy adott térszögben

szórt relat́ıv intenzitást. Ezt alkalmaztam a következő fejezetben léırt kéthullámhosszú

rendszerre vonatkozó modellszámı́tásokban.
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A negyedik fejezetben léırt folyadék tisztaságmérő berendezés modellszámı́tásaihoz

az extinkciós keresztmetszetet, a 2.3 összefüggést megvalóśıtó algoritmust is az előzőek

alapján dolgoztam ki. A jelhossz meghatározásához az extinkció és a 4.1 korrekciós

tényező szorzatából készült függvényre alkalmaztam egy intervallumfelezéses eljárást

az adott komparációs szinthez.
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3. fejezet

Egy új elven működő aeroszol

spektrométer elvi feléṕıtése és

működésének modellezése

Az 1.2.1 alfejezetben léırtak alapján is látható, hogy az optikai úton történő részecske

méretmeghatározás még nem egy lezárt téma, elsősorban a módszerek törésmutatótól,

alaktól és geometriai elrendezéstől való függése miatt (lásd például az 1.3 és a 3.1

ábrákat). Az 1.2.2 alfejezetben bemutatott módszer, ahol a részecskékről a kisszögű

előre- és hátraszórás egy lineáris kombinációját tekintettük válaszfüggvénynek, bi-

zonyos feltevések mellett már képes pontosabb részecskeméret meghatározásra, vala-

mint törésmutató mérésre. Munkánk során megmutattuk, hogy ismert törésmutatójú

részecskék esetén az előre- és a hátraszórt intenzitás megfelelő lineáris kombinációjában

jelentősen csökkennek a mérettől függő oszcillációk, valamint azonos részecske sokaság

esetén becslés adható a törésmutató képzetes részére, ı́gy el lehet dönteni, hogy a

részecskék elnyelik a fényt, vagy nem [43]. Ebből a módszerből kiindulva fejlesztettünk

ki egy új eljárást, amellyel egyidejűleg tudjuk meghatározni a részecskeméretet, az

eddigieknél jóval nagyobb felbontással, és a törésmutatót.

3.1. A koncepció

A módszer lényege a következő: a hagyományos részecskeszámlálókhoz hasonlóan a

részecskéket aerodinamikus fókuszálás után átvezetjük a mérési térfogaton, amelyet

két különböző hullámhosszú lézer fényforrással viláǵıtunk meg. Természetesen, mint a

hagyományos részecskeszámlálóknál, itt is ügyelnünk kell arra, hogy egyszerre lehetőleg

csak egy részecske tartózkodjon a mérési térfogatban. Minden egyes részecskéről de-

tektáljuk az előre- és a hátraszórt fényt, mindkét megviláǵıtó hullámhosszra. Ekkor

minden egyes részecskéről van egy számnégyesünk, amely álĺıtásunk szerint tartal-
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3.1. ábra. Aeroszol részecskékről szórt intenzitás térbeli eloszlása a megviláǵıtó nyaláb

tengelyét tartalmazó śıkban (előreszórásra normálva)

mazza az információt mind a méretre mind a komplex törésmutatóra. Ez abból adódik,

hogy a szórás igen bonyolult függvénye a méretnek, hullámhossznak, törésmutatónak

és a detektálási szögtartománynak, aminek következményeként viszont csak laza kor-

reláció áll fenn a számnégyesek tagjai között. Ezek alapján egy megfelelően feléṕıtett

táblázatban, amelyben minden sorban a méret és a komplex törésmutató által meg-

határozott számhármashoz hozzá van rendelve a négy detektor által adott számnégyes,

az utóbbiak minden sorban különbözőek. Ez teszi lehetővé az első három paraméter

egyértelmű meghatározását.

3.2. Optikai elrendezés

Az optikai részecskeszámlálókban és spektrométerekben alkalmazott hagyományos op-

tikai elrendezés tartalmazott egy megviláǵıtó fényforrást és egy detektorrendszert,

amely egy adott térszögből gyűjtötte a szórt fényt, amikor a részecske áthaladt a meg-

viláǵıtó nyalábon. A szórt intenzitást azután a detektor átkonvertálta feldolgozható

elektromos jellé, amelynek amplitúdójából meg lehetett határozni a részecske méretét.

Nyilvánvaló, hogy ebben az elrendezésben a méreten ḱıvül a szóró centrumról más in-

formációt megtudni nem lehet, holott, mint korábban láttuk, a törésmutató jelentősen

befolyásolhatja a kapott eredményt.

Erre ḱınál megoldást a 1.2.2 alfejezetben felvázolt módszer, amely az előre- és a

23



Aeroszol minta

Lézer nyaláb

Lézer dióda λ1

���������	��
����������������

nyalábosztó,
���	���	������� �!�����"���

Szórt fény

Detektor λ1

 Gömbtükör

Lézer dióda λ2

Detektor λ1

Detektor λ2Detektor λ2

3.2. ábra. A kéthullámhosszú rendszer feléṕıtésének vázlata

hátraszórt intenzitások analizálásával nyer információt a részecskék törésmutatójára

vagy a méretmeghatározás felbontásának növelésére. Ezt az elrendezést alapul véve ki-

fejlesztettünk egy új elrendezést, amely négy mért információból határozza meg mind

a méretet, mind a komplex törésmutatót.

Az elrendezés vázlata a 3.2 ábrán látható. Két különböző hullámhosszú, monokro-

matikus, fókuszált lézer nyaláb viláǵıtja meg az érzékelő térfogatot, amelyen áthaladnak

az aeroszol részecskék. A részecskékről a szórt fényt két térszög alatt detektáljuk - előre-

és hátraszórás a bejövő nyalábhoz képest - mindkét megviláǵıtó fényforrásra. A szórt

fényt hullámhosszfüggő (dichroikus) nyalábosztóval választjuk szét és négy detektorral

gyűjtjük. Ezáltal kapjuk meg azt a számnégyest, ami magában hordozza a részecske

optikai tulajdonságának és méretének meghatározásához szükséges információt.

3.3. Az adatfeldolgozás elve

A négy detektorjelből a részecske méretet és a komplex törésmutatót a következő

módszerrel kaphatjuk meg: Mindegyik detektorra meghatározzuk a mérési tartományt,
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majd ezt egy A/D átalaḱıtóhoz hasonlóan leképezzük az egész számokra. Ezáltal a de-

tektorok mérési tartományát felosztjuk ni számú intervallumra, ahol i = 1, 2, 3, 4 az

egyes detektorokat jelöli. A mért jelhez ezután hozzárendeljük annak az intervallum-

nak a sorszámát, amelyikbe beleesik. Ezt a számnégyest használhatjuk ezután index-

nek egy táblázatban, amely a soraiban a számnégyesek mellett tartalmazza az ahhoz

tartozó méretet és komplex törésmutatót. Az előzőekből következik, hogy egy ilyen

számnégyes egy kis térfogatot határoz meg a méret és a komplex törésmutató által

kifesźıtett térben, és ez a térfogat tetszőleges alakú is lehet. Ennek a térfogatnak a

méretei határozzák meg a mért paraméterek felbontását.

Az egyes detektorokhoz tartozó ni intervallumszámok és intervallumhatárok változ-

tatásával tudjuk befolyásolni és egyben optimalizálni a táblázatunkat. Nem meg-

felelően megválasztott felosztás esetén előfordulhat, hogy egy index több, különálló

térfogatot is meghatároz a méret és a komplex törésmutató által kifesźıtett térben, ami

bizonytalanságot eredményez a méret és törésmutató meghatározásban. Előfordulhat

olyan eset is, amikor ezek között a térfogatok között átfedés van, ami a módszer fel-

bontását csökkenti. Ideális felosztás esetén azonban minden számnégyes egyértelműen

meghatároz egy térrészt, az ily módon definiált térrészek között nincs átfedés, és lefedik

a teret a méret és a komplex törésmutató vizsgált tartományában.

Nem csak egy megfelelő felosztás létezik. A szükséges felbontáshoz és tartományok-

hoz (mind méretben, mind komplex törésmutatóban) kell megtalálni az optimális meg-

oldást. Természetesen figyelembe kell venni azt is, hogy nincs értelme a végtelenségig

növelni a felosztásban szereplő intervallumok számát, mivel egy idő után beleütközünk

a detektor és az elektronika szabta felbontási korlátokba, amit a zaj is befolyásol.

Miután egy megfelelő felosztással létrehoztuk a táblázatot és meghatároztuk a hozzá

tartozó leképező függvényeket, a négy detektorjelre alkalmazzuk azokat, hogy meg-

kapjuk a megfelelő számnégyest. Ezután már csak egy keresést (rendezett táblázat

esetén logaritmikus keresést) kell végrehajtanunk ahhoz, hogy meghatározzuk a méretet

és a komplex törésmutatót. Megfelelően megválasztott (a feladathoz optimalizált) és

rendezett táblázat esetén ez elég gyors lehet nagyobb koncentrációk esetén is.

3.4. Modellszámı́tások

A környezetünkben előforduló aeroszol szemcsék tetszőleges alakúak lehetnek, ennek el-

lenére a fényszórással foglalkozó tanulmányokban általában gömb alakúaknak feltétele-

zik őket. Ez jó közeĺıtés abban az esetben, amikor az alakjuk nem nagyon tér el ettől

[41, 86], ami lehetővé teszi a Mie elmélet széles körű alkalmazását modellszámı́tásokhoz.

Modellszámı́tásainkhoz mi is a Mie elméletet használtuk, gömb alakú részecskéket és

polarizálatlan śıkhullám megviláǵıtást feltételezve. Mivel az általunk vizsgált részecs-

kék sokkal kisebbek, mint a megviláǵıtó lézer foltmérete az érzékelő térfogatban, ezért a
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śıkhullám közeĺıtés sem eredményez jelentős hibát. Ez abból adódik, hogy például egy

100 mikronra fókuszált Gauss intenzitáseloszlású lézernyaláb esetén a középső 40%-ban

(40µm) az intenzitás változása néhány százalékon belül marad.

A táblázat feléṕıtéséhez és a módszer működésének tanulmányozásához az optikai

részecskeszámlálók tipikus részecskeméret tartományát választottuk, vagyis a 0.1µm -

10µm tartományt. Mint a későbbiekben látni fogjuk, nem egyszerű ekkora tartományt

átfogni, hiszen egyrészt a szórt intenzitásban ez 6 nagyságrendnyi változást jelent,

másrészt a kisebb mérettartományban (tized mikron körül) a szórt intenzitás akár 14

nagyságrenddel is kisebb lehet a megviláǵıtó intenzitásnál.

A vizsgálandó törésmutató tartományt úgy határoztuk meg, hogy az lefedje a

légkörben és a gyakorlati alkalmazásokban leggyakrabban előforduló aeroszolokat. Ez

alapján a komplex törésmutató valós részét a 1.1 - 2.5, mı́g a képzetes részét a 0 - 1

tartományban vizsgáltuk.

A két megviláǵıtó lézer hullámhosszára λ1 = 680nm-t és λ2 = 530nm-t választot-

tunk, mert ez a két hullámhossz elég messze esik egymástól ahhoz, hogy mérhetően

különböző szórt jeleket produkáljanak a detektorokon, viszont elég közel vannak egy-

máshoz ahhoz, hogy elkerüljük a törésmutató hullámhossztól való függésének figyelem-

bevételét. Továbbá, ezen a két hullámhosszon a kereskedelemben kaphatóak megfelelő

intenzitású lézerdiódák.

3.4.1. A kiértékelő táblázat feléṕıtése

Mint korábban láttuk, a kiértékelő táblázat feléṕıtéséhez több szempontot is figyelembe

kell venni. Egyrészt meg kell vizsgálni, hogy az adott méret és komplex törésmutató tar-

tományt milyen módon és milyen sűrűséggel kell felosztani, másrészt ehhez illeszkedve

kell meghatározni az intenzitás tartományok felosztását és a leképező függvényeket.

A 3.3 ábrán látható néhány tipikus részecske méret - intenzitás függvény. Jól

megfigyelhető, hogy a kisebb méret tartományban egy lineáris skálán ekvidisztans

felosztás esetén az intenzitás felbontása jóval kisebb, mint a nagyobb tartományok

esetén. Ezzel szemben viszont logaritmikus skálán ekvidisztans felosztás esetén a hely-

zet ford́ıtott. Ebben az esetben a kis részecskékre a görbe nagy meredeksége, mı́g

a nagyobb részecskékre a görbék sűrű oszcillációiból adódó különbségek biztośıtják a

megfelelő felbontást.

A 3.4 ábrán a szórt intenzitásra látható példa a komplex törésmutató függvényében.

A valós rész meghatározásához a lineáris skálán ekvidisztans felosztás tűnik célravezető-

nek. Hasonló a helyzet a törésmutató képzetes részénél is. Ebben az esetben viszont

jelentős a változás a 0 és 0.1 közötti tartományban, ami alapján célszerűnek látszik itt

újabb osztópontokat beiktatni.

A táblázat megtervezésekor figyelembe kell venni azt is, hogy tetszőleges felosztást
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3.3. ábra. Egy részecskéről szórt intenzitás a méret függvényében lineáris (a) és loga-

ritmikus (b) skálán, különböző törésmutatókra.

megvalóśıtó A/D konvertert sokkal nehezebb megéṕıteni, mint egy olyat, ami ekvi-

disztans felosztást valóśıt meg. Célszerűen ford́ıtott eljárást alkalmaztam, vagyis a

méret és komplex törésmutató számhármasából kiindulva éṕıtettem fel a táblázatot.

Később látni fogjuk, hogy bár az ilyen módon létrehozott táblázat nem lesz ideális,

mégis megfelelő felbontás érhető el vele, még zajos jelek esetén is.

A továbbiakban használt táblázatot úgy éṕıtettem fel, hogy a 0.1µm-10µm részecske

mérettartományt felosztottam egyenlő 0.01µm-es térközökkel és a 1.1-0i − 2.5-1.0i

törésmutató tartományt pedig 0.1-es lépésközzel, mind a valós, mind a képzetes részre

vonatkozóan. Ezután kiszámoltam a triádokhoz tartozó négy detektor jeleket. Meg-

határoztam minden detektorra a minimális és a maximális értékeket, majd logaritmikus

skálán ekvidisztans térközökkel elkésźıtettem az 1024 értéket tartalmazó felosztásokat.

Az eljárásból adódóan, a méret és a komplex törésmutató által kifesźıtett térben a

megfelelő tartományt teljesen lefedtük és nincsenek átfedések az egyes térrészek között.

Ezzel szemben nem minden fizikailag mérhető számnégyes szerepel a táblázatban és

léteznek olyan sorok, ahol ezek megegyeznek. Ez utóbbi azonban nem csökkenti lénye-

gesen a felbontást, mivel egyrészt ezek túlnyomó többsége a 2.0 fölötti valós törésmuta-

tójú, erősen abszorbeáló részecskéknél jelentkezik, a többi pedig néhány egymás mel-

letti tartományt érint. Az első problémát pedig egy megfelelő leképező függvénnyel

oldhatjuk meg. Különböző megoldások között a legpontosabb eredményt a legkisebb

négyzetek módszerével történő keresés adta, vagyis egy adott számnégyeshez azt a sort

választjuk ki a táblázatból, ahol a négyzetösszeg legkevésbé tér el az eredetitől.
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3.4. ábra. Egy mikronos részecskéről szórt intenzitás a komplex törésmutató függ-

vényében, λ=680 nm hullámhosszú megviláǵıtás esetén, előre szórási geometriában.

3.4.2. A módszer megb́ızhatósága

A módszer pontosságát a következő szimulációs eljárással vizsgáltam: Az adott méret-

és törésmutató tartományban egyenletes eloszlással generáltam véletlen számokat az

egyes részecskék méretére és komplex törésmutatójára, majd a Mie elmélet alapján

a korábban vázolt szórási geometriákra meghatároztam az egyes detektorok válaszait

minden esetben. Ezen értékekre (számnégyesekre) követtem a módszer léırása során

vázolt adatkiértékelést, vagyis alkalmaztam rájuk a leképező függvényeket, ami azt je-

lenti, hogy meghatároztam a detektorok jeleihez rendelt számokat, majd a táblázatban

a legkisebb négyzetek módszerével megkerestem a hozzájuk tartozó méret és törésmuta-

tó értékeket. Ha az ı́gy kapott értékek abszolút hibáját ábrázoljuk gyakoriság diag-

ramon, akkor képet kaphatunk a módszer általános megb́ızhatóságáról. Az 3.5 ábrán

látható a méretmeghatározás hibája 0.01µm-es és a 3.6, 3.7 ábrán a törésmutató meg-

határozás hibája 0.02-es felbontással a valós és a képzetes részre. Ezzel a módszerrel

elkerülhetők a szórási függvények jellegéből (periodicitás) adódó szisztematikus hibák,

valamint könnyen beéṕıthetők a valós rendszerekben előforduló elektronikai és optikai

jelfeldolgozás pontatlanságai. Továbbá, mint azt a későbbiekben látni fogjuk, meg-

határozható az is, hogy átlagosan hány részecske szükséges a korrekt méreteloszlás és

törésmutató meghatározáshoz.

Az 3.5 ábrán látható, hogy a méret meghatározás hibája szűk eloszlást alkot, amiből

következik, hogy a méret jó pontossággal meghatározható, a törésmutatótól függet-
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3.5. ábra. A kéthullámhosszú rendszer méret meghatározásának abszolút hibája ideális

esetben. Az adott méret és törésmutató tartományban 10.000 mintavételezett pontból

késźıtett gyakoriság diagram.
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3.6. ábra. A kéthullámhosszú rendszer törésmutató (valós rész) meghatározásának

abszolút hibája ideális esetben. Az adott méret és törésmutató tartományban 10.000

mintavételezett pontból késźıtett gyakoriság diagram.
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3.7. ábra. A kéthullámhosszú rendszer törésmutató (képzetes rész) meghatározásának

abszolút hibája ideális esetben. Az adott méret és törésmutató tartományban 10.000

mintavételezett pontból késźıtett gyakoriság diagram.

lenül. A szimulált adathalmazból meghatároztam a következő konfidencia intervallu-

mokat: ±0.05µm - 70%, ±0.1µm - 85%, ±0.5µm - 98%, ami például az utolsó esetre azt

jelenti, hogy a szimulált részecskék 98%-nál a módszerrel meghatározott méret 0.5µm-

nél kevesebbel tért el az eredeti mérettől. Ez a felbontás a nagyobb tartományban jónak

mondható, azonban a mikron alatti részecskékre már nem. Ezért a fenti eljárást meg-

ismételtem 1 mikronos bontásban is, vagyis a 0.1-től 10µm-ig terjedő mérettartományt

felbontottam 1 mikronos tartományokra a következők szerint: 1: 0.1-1µm; 2: 1-2µm;

3: 2-3µm; ...; 10: 9-10µm. Ezekre a tartományokra meghatároztam, hogy milyen gya-

korisággal esik a méret meghatározási hiba a fenti konfidencia intervallumokba. Az

eredmény a 3.11 ábrán látható. Leolvasható, hogy a méret meghatározás felbontása az

1 mikron alatti tartományban az esetek 98 %-ában jobb, mint 0.05µm.

A 3.6 és a 3.7 ábra viszont azt mutatja, hogy a törésmutató mérésének a pontossága

már kevésbé jó, hiszen a hiba gyakoriság diagramja viszonylag széles eloszlást mutat.

Azonban egyértelmű csúcs figyelhető meg, melynek maximuma a 0-nál van. Ez azt

jelenti, hogy bár az egyes részecskék törésmutató meghatározásának a pontossága nem

nagyon jó, de elegendő részecske esetén a törésmutató diagramján kirajzolódó csúcs

pontosan meghatározza azt. Ez persze csak abban az esetben igaz, ha csak egyfaj-

ta részecskék vannak a mintában, vagy több különböző fajta esetén ezek a csúcsok

elkülöńıthetők egymástól. Ilyen esetben a csúcsok magasságának arányából következ-

tetni lehet a koncentrációk arányára is.
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3.8. ábra. A kéthullámhosszú rendszer méret meghatározásának abszolút hibája.

Az ideális eset és a detektoronkénti ±10% bizonytalanságot feltételező eset összeha-

sonĺıtása. Az adott méret és törésmutató tartományban 30.000 mintavételezett pontból

késźıtett gyakoriság diagram.
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3.9. ábra. A kéthullámhosszú rendszer törésmutató (valós rész) meghatározásának ab-

szolút hibája. Az ideális eset és a detektoronkénti ±10% bizonytalanságot feltételező

eset összehasonĺıtása. Az adott méret és törésmutató tartományban 30.000 min-

tavételezett pontból késźıtett gyakoriság diagram.
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3.10. ábra. A kéthullámhosszú rendszer törésmutató (képzetes rész) meghatározásának

abszolút hibája. Az ideális eset és a detektoronkénti ±10% bizonytalanságot feltételező

eset összehasonĺıtása. Az adott méret és törésmutató tartományban 30.000 min-

tavételezett pontból késźıtett gyakoriság diagram.

A módszer felbontását erre az esetre a táblázat felbontása adja meg. Mivel a

törésmutató mind valós, mind pedig képzetes részét 0.1-es felbontással vettük fel, ebben

az esetben ennél jobb felbontást nem lehet elérni.

Az eddigiek ideális optikai és elektronikai jelfeldolgozásra épültek. A valóságban

azonban egy műszerben mind az optikai elemek, mind az elektronikai elemek (lézer-

dióda, detektorok, erőśıtők, jelátalaḱıtók, jelfeldolgozó egységek, ...) különböző hiba és

zaj forrásai lehetnek. Ezeknek a modellbe való beéṕıtésére többféle mód is ḱınálkozik.

Az egyik ezek közül, amelyet alkalmaztam, fehér zaj hozzáadása a detektor jelekhez.

Azt feltételeztem, hogy a detektorok komparálási szintjei beálĺıthatók úgy, hogy még

megszólaljanak a mérettartomány alján levő részecskékre (0.1µm), de maguktól ne

produkáljanak jelet. Ez gyakorlatilag annak felel meg, hogy ha a műszer bemenetére

ráteszünk egy olyan szűrőt, amely 0.1µm felett vág, akkor az nem detektál hamisan

részecskét. A fentebb ismertetett hibaanaĺızist elvégeztem erre az esetre is. A detek-

tor jelekhez hozzáadtam ±10% véletlen zajt is és erre folytattam a módszerben léırt

méret és törésmutató meghatározást. A kapott eredményeket a korábban léırtakhoz

hasonlóan a 3.8, 3.9 és a 3.10 ábrákon ábrázoltam. Mindhárom eloszláson megfigyel-

hető bizonyos fokú kiszélesedés. A könnyebb megfigyelhetőség érdekében az ábrákon

feltüntettem az ideális esetre vonatkozó görbéket is. Mindhárom esetre megfigyelhető

az a jellegzetesség, hogy a görbéknek első sorban az alsó részük szélesedett ki, ami azt
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jelenti, hogy az amúgy is pontatlanabb tartományok lettek még pontatlanabbak.

A fenti konfidencia intervallumokra a következő eredményeket kaptam: ±0.05µm -

36%, ±0.1µm - 57%, ±0.5µm - 90%. Erre az esetre is elvégeztem a méret meghatározás

pontosságának vizsgálatát a méret függvényében, melyet a 3.12 ábra mutat.

Az előző módszerhez hasonlóan itt is azt tapasztaltam, hogy a módszer igen jó

megb́ızhatósággal állaṕıtja meg a részecskék méretét: az esetek 90%-ában a méret

meghatározás hibája kisebb volt, mint 0.5µm és az 1 mikron alatti tartományban

0.05µm alatt maradt. A törésmutató meghatározásra érvényben maradtak a korábban

megállaṕıtottak, vagyis ha a törésmutató diagrammon a csúcsok elkülöńıthetők, akkor

lehetséges annak a meghatározása 0.1-es pontossággal.

Mindez azt bizonýıtja, hogy a módszer jól működik. A következő alfejezetben bemu-

tatunk néhány példát a módszer alkalmazására, adott méreteloszlású és törésmutatójú

részecskesokaság szimulációjával.

3.4.3. Szimulációs eredmények

Megvizsgáltam, hogy a módszer mennyire torźıtja el az eredeti méreteloszlást. Adott

törésmutatójú, lognormál eloszlású részecske sokaságra alkalmaztam az adatfeldol-

gozási módszert és a kapott eloszlásokat összehasonĺıtottam az eredetiekkel. Egy ilyen

tipikus szimuláció eredményét mutatja ideális esetre a 3.13 és a 3.14 ábra. A 3.13 ábrán

látható, hogy gyakorlatilag torźıtás mentesen visszakaptuk az eredeti méreteloszlást. A

3.14 ábra pedig azt mutatja, hogy a törésmutató valós és képzetes része is egyértelműen

meghatározható.

Ugyanerre a kiinduló részecske sokaságra elvégeztem a fenti szimulációs számı́táso-

kat±10% detektálási bizonytalanságot feltételezve. Bár eltérés megfigyelhető az eredeti

és a módszerrel számolt méreteloszlás között (3.15 ábra), nagyságrendnyi különbségek

nincsenek. A törésmutató valós részénél (3.16 ábra) a fehér zaj szerű eloszlásból még

egyértelműen kiemelkedik egy csúcs a megfelelő értéknél, de megfigyelhető egy második

csúcs is az utolsó csatornában. Ez az adatkiértékelő módszer miatt van ı́gy. A kiértékelő

táblázatban történő keresés itt ér véget, amikor nem talál megfelelő sort.

Ezek az eredmények összhangban vannak a korábban léırtakkal. A szimulációs

vizsgálatok azt is megmutatták, hogy kb. ezer részecskéből már jól rekonstruálható

az eredeti méreteloszlás és meghatározható a törésmutató is mind az ideális mind

a detektálási bizonytalanságot feltételező esetben. Ez azt jelenti, hogy átlagos kon-

centrációk esetén ( 10000 részecske/liter) néhány másodperces ciklusokban felvehető

az eloszlás.
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3.11. ábra. A kéthullámhosszú rendszer méretmeghatározásának pontossága a méret

függvényében ideális esetben. A mérettartományok: 1: 0.1-1µm; 2: 1-2µm; 3: 2-3µm;

...; 10: 9-10µm
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3.12. ábra. A kéthullámhosszú rendszer méretmeghatározásának pontossága a méret

függvényében ±10% jelbizonytalanság esetén. A mérettartományok: 1: 0.1-1µm; 2:

1-2µm; 3: 2-3µm; ...; 10: 9-10µm
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3.13. ábra. Lognormál eloszlású aeroszol minta szimulációjával kapott méreteloszlás.

A fekete vonal jelöli a generált méreteloszlást, a piros pedig az előbbiből a módszerrel

számolt eloszlást ideális esetben. A lognormál eloszlás paraméterei: átlag: d = 0.23µm,

szórás: Sd=0.14
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3.14. ábra. A 3.13 ábrán ábrázolt méreteloszlású aeroszol minta törésmutató mérésének

szimulációja ideális esetben. Az eredeti érték mRe = 1.48, mIm = 0.0
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3.15. ábra. Lognormál eloszlású aeroszol minta szimulációjával kapott méreteloszlás.

A fekete vonal jelöli a generált méreteloszlást, a piros pedig az előbbiből a módszerrel

számolt eloszlást ±10% jelbizonytalanság esetén. A lognormál eloszlás paraméterei:

d = 0.23µm, Sd=0.14
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3.16. ábra. A 3.15 ábrán ábrázolt méreteloszlású aeroszol minta törésmutató mérésének

szimulációja ±10% jelbizonytalanság esetén. Az eredeti érték mRe = 1.48, mIm = 0.0
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4. fejezet

Impulzushossz és amplitúdó

egyidejű mérésén alapuló módszer

és műszer

A folyadékokban lebegő részecskék (hidroszolok) méreteloszlásának és koncentrációjá-

nak mérésére alkalmas műszerek fejlesztése sokkal több problémát vet fel, mint az

aeroszolok mérésére alkalmas berendezéseké. A problémák egy része abból adódik, hogy

a részecskéket körülvevő folyadék optikai tulajdonságai jóval szélesebb tartományban

változhatnak, mint az aeroszolok esetében a hordozó gázé. További nehézséget jelent

a lamináris áramlás biztośıtása, valamint a konstans áramlási sebesség fenntartása -

ami a koncentráció méréshez elengedhetetlen - mivel a folyadékok viszkozitása is tág

határok között változik. Ezen problémák egy része megfelelő technikai megoldásokkal

leküzdhető. Gondot jelent azonban az a tény, hogy a folyadékokban lebegő részecskék

mérete szélesebb tartományt fed le, mint az aeroszoloké. A közegben megmaradó

részecskék méretének felső határa jelentősen kitolódhat.

Disszertációmban egy olyan modellt és egy ezen alapuló műszert mutatok be, amely

a részecskékről a megviláǵıtó nyalábon való áthaladás során szórt impulzus hosszának és

amplitúdójának egyidejű feldolgozásával lehetővé teszi a méreteloszlás és koncentráció

mérését a ḱıvánt mérettartományban.

A gázokban vagy folyadékokban lebegő kis részecskék optikai méréstechnikájában

a törésmutatójuk mellett kiemelkedő fontosságú az alakjuk ismerete is, mert jelentősen

befolyásolhatja a szórt intenzitás amplitúdóját és térbeli eloszlását. A problémát ne-

heźıti az is, hogy a szórt intenzitáseloszlás attól is függ, hogy a részecske milyen hely-

zetet foglal el a megviláǵıtó fényforráshoz képest. Az alak meghatározására ismert

módszer például a szórás térbeli eloszlásának vizsgálata. A különböző irányokban

elhelyezett detektorokból kapott eloszlásképet összevetik az elmélet alapján előzőleg

kiszámolt eloszlásképekkel. A módszer hátránya, hogy nehezen automatizálható a
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nagyszámú lehetséges variáció és azok bonyolultsága miatt.

A folyadékokban lebegő részecskékről szórt impulzus hosszának és amplitúdójának

egyidejű mérése - bizonyos esetekben - lehetővé teszi az alakfaktor meghatározását is,

amely a részecske két jellemző méretének hányadosával ı́rható le.

A továbbiakban bemutatom az impulzushossz és amplitúdó egyidejű mérésén ala-

puló módszert, az ez alapján épült műszert és az alakfaktor meghatározásának a le-

hetőségét.

4.1. A módszer léırása

Az általunk javasolt módszer az egyedi részecskeszámlálás elvén alapul, azaz a részecs-

kék egy áramló közegben áthaladnak a mérési térfogaton, ami meg van viláǵıtva egy

lézernyalábbal. A nyalábon való áthaladás során detektáljuk a részecskéről szórt fényt.

Mivel folyadékok esetén a közeg és a részecske törésmutatója kevésbé tér el egymástól,

mint aeroszolok esetén, valamint a folyadékot határoló üveglapok is rontják a detektálás

optikai feltételeit, ilyen esetben általában az extinkciót mérik, ami nagyobb jelet pro-

dukál, mint pl. a merőleges szórás. Az optikai elrendezés a 4.1 ábrán látható.

Küvetta

Detektáló optika

Nyalábformáló és fókuszáló optika F1
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4.1. ábra. Az LQB-1-200-L-T folyadékokban lebegő részecskéket mérő berendezés opti-

kai elrendezése. A küvetta a megviláǵıtott érzékelő térfogatban két plánparallel üveg-

lapból áll, amelyek merőlegesek az optikai tengelyre.

A mérési térfogat egy Gauss intenzitáseloszlású lézernyalábbal van megviláǵıtva.

Amikor a részecske áthalad ezen, a detektoron egy impulzus jelenik meg, amelynek

mérjük az amplitúdóját és egy bizonyos komparálási szintnél a hosszúságát. A módszer

egyik nagy előnye, hogy az impulzushossz mérését nem befolyásolja az, hogy egy bi-

zonyos részecskeméret fölött, a méret és a szórt fényintenzitás négyzetes összefüggése
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miatt, a detektoron a jel amplitúdója szaturálódik. Ezért az impulzushossz mérése

esetén jelentősen kitolódik a felső mérethatár.

4.1.1. Modellszámı́tások

Homogén megviláǵıtás esetén egy gömb alakú részecskéről az extinkció a 2.3 kifejezés

alapján számolható. Mivel azonban a részecskék mérete meghaladhatja azt a tar-

tományt, ahol a Gauss intenzitáseloszlású nyaláb a maximum körül még homogénnek

tekinthető, továbbá az impulzushossz meghatározásához szükségünk van a detektált jel

alakjára, a fenti közeĺıtés nem alkalmazható. Általánosan alkalmazott közeĺıtés ilyen

esetekben, hogy az adott intenzitáseloszlás és a részecske megviláǵıtott felületének a

konvolúciójával korrigálják a 2.3 kifejezést.

w
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vz

X

r'

Y

Z 

 

4.2. ábra. Egy részecske áthaladása a Gauss nyalábon

Ez a korrekciós tényező a 4.2 ábra alapján a következő alakban ı́rható fel:

C(r′) =
C(v, r′)
C0(r′)

, (4.1)

ahol r′ a részecske sugara, v a z-tengely mentén a részecske középpontjának és a Gauss

nyaláb maximumának a távolsága,

C(v, r′) = 2

∫ v+r′

v−r′
g(z)

√
r′2 − (v − z)2dz, C0(r

′) = A r′2π,

és

g(z) = A e−
z2

2w2

a megviláǵıtó nyaláb A amplitúdójú és w félértékszélességű intenzitáseloszlása. A ko-

ordinátarendszer origója a nyalábnyak közepében van, a nyaláb az x-tengely mentén

terjed és a részecske a z-tengely mentén mozog.
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C(v, r′) feĺırásánál pontszerű megviláǵıtás helyett cśık megviláǵıtást feltételeztem,

mert ebben az esetben a mérés pontossága kevésbé érzékeny arra, hogy hol halad át a

részecske a nyalábon.

Egy valós rendszerben az extinkció mérése a direkt nyaláb intenzitás csökkenésének

mérésével történik, amikor a részecske áthalad a megviláǵıtó nyalábon. Mivel a de-

tektáló optika véges térszögből gyűjti a fényt és az előreszórás ebben a mérettarto-

mányban nem elhanyagolható a teljes szóráshoz képest, számı́tásaimnál ezt is figye-

lembevettem.

Feltételeztem továbbá, hogy a részecskék a laminárisan áramló folyadékban fel-

vették annak sebességét, ı́gy egyforma sebességgel haladnak át a nyalábon.

4.1.2. Eredmények

A fentieket figyelembevéve, a nyalábon való áthaladás során a részecskéről számolt

impulzus amplitúdó és hossz a 4.3 és 4.4 ábrákon láthatóak különböző törésmutatójú,

v́ızben lebegő részecskékre az 1-100µm mérettartományban.

Az ábrákról leolvasható, hogy mı́g az amplitúdó mérés esetén közel 5 nagyságrend-

nyi intenzitást kell átfogni, addig az impulzushossz lehetséges értékei egy nagyságrend-

be esnek. Mindkét ábrán megfigyelhető, hogy 10 mikronos részecskeméret felett a ka-

pott érték (mind az amplitúdó, mind a hossz) gyakorlatilag független a törésmutatótól,

mı́g ez alatt eltávolodnak egymástól a görbék. Mindazonáltal lényegesen kisebb eltéré-

seket figyelhetünk meg, mint az előre vagy a merőleges szórási geometriával dolgozó

módszerek esetén. Megfelelő kalibrálás esetén mindkét módszer alapján meghatározha-

tó a méret. Mint azt a későbbiekben látni fogjuk, amennyiben a méretre különböző

értékeket kapunk, az azt jelenti, hogy nem gömb alakú részecskékkel van dolgunk. A két

ábráról az is leolvasható, hogy gömb alakú részecskék esetén a két módszer jól kiegésźıti

egymást, mert mı́g az impulzus hosszának mérése a kisebb, addig az amplitúdó mérése

a nagyobb mérettartományban ad nagyobb felbontást a méretmeghatározáshoz.

4.2. A módszeren alapuló folyadéktisztaság mérő

berendezés

Az előző fejezetben felvázolt mérési elv a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetben

kifejlesztett LQB-1-200-L-T t́ıpusú folyadéktisztaságmérő berendezésben valósult meg

[112, 97].

A berendezés optikai elrendezése a 4.1 ábrán látható. Megviláǵıtó fényforrásként

egy 20 mW-os, egymódusú, 685 nm hullámhosszú lézerdiódát alkalmaztunk, a szórt

fény detektálására pedig egy nagy érzékenységű, kis zajú PIN diódát. A nyalábformáló

és fókuszáló optika után a mérési térfogatban a nyalábnyak mérete (félértékszélessége)

40



1 10 100
1

10

100

1000

10000
Impulzus amplitúdó (intenzitás)

 m=1.48
 m=1.6
 m=1.6-0.01i
 m=1.6-0.1i
 m=1.6-0.8i

R
el

at
ív

 in
te

nz
itá

s

Részecske méret [µm]

4.3. ábra. Részecskéről szórt impulzus amplitúdója a méret függvényében (extinkció a

4.1 kifejezéssel korrigálva, logaritmikus skálán), különböző törésmutatókra.
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4.4. ábra. Részecskéről szórt impulzus hossza a méret függvényében, különböző

törésmutatókra. A komparációs szintet az m = 1.48 törésmutatójú, 1 mikronos

részecskéről szórt intenzitás 50%-ánál vettem fel.
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kb. 100 µm. Mivel az extinkciót mérjük, az egyes elemek az optikai tengely mentén

koaxiálisan helyezkednek el. A nyalábformáló optika tartalmaz két cilindrikus lencsét

is, egyrészt a nyalábminőség jav́ıtása, másrészt leviláǵıtó cśık előálĺıtása céljából. Az

egyéb optikai zajok kiszűrésére a detektor előtt elhelyeztünk egy keskeny sávszélességű

szűrőt is, a megviláǵıtó hullámhosszra illesztve.

4.5. ábra. A folyadékokban lebegő részecskék mérésére szolgáló berendezés minta-

kamrája és belső egységei.

A mérési térfogat a plán-parallel ablakokkal ellátott küvettában van, amelyben

közel lamináris áramlást valóśıtottunk meg. A két üveglap között áramló folyadék se-

bességprofilja egy parabola, ami olyan feltételeket teremt, hogy a részecskék az áramlás

közepén haladnak, ami biztośıtja az azonos sebességüket. A mérési térfogat mérete úgy

lett meghatározva, hogy egyrészt megfelelő folyadékáramot tudjunk biztośıtani rajta

keresztül, ami megszabja a mérhető koncentráció felső határát és csökkenti a statiszti-

kus hibát tiszta folyadékok esetén, másrészt a megviláǵıtás feltételei (intenzitáseloszlás,

amplitúdó) ne változzanak benne számottevően.

Mivel különböző folyadékok esetén az extinkció eltérő lehet, a lézerdióda teljeśıtmé-

nyét a tiszta folyadékban transzmittált fény alapján a dióda áramával szabályozzuk.

A folyadék áramlását egy számı́tógéppel vezérelt szivattyú biztośıtja, amelynek a

fordulatszámát széles tartományban lehet változtatni. Ez lehetőséget ad arra, hogy

különböző viszkozitású folyadékok esetén is azonos áramlási sebességet érjünk el. Ez az

áramlási sebesség 1 m/s-ra van beálĺıtva, ami az alkalmazott geometria esetén teljeśıti

a lamináris áramlás feltételét.
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A mért impulzus amplitúdó és hossz (idő) adatokat egy-egy sokcsatornás analizátor

gyűjti, ı́gy lehetőség van a különböző módszerrel felvett eloszlások összehasonĺıtására.

Amennyiben a két eloszlás nem egyezik meg, az arra utal (megfelelő kalibrálás esetén),

hogy a részecskék nem voltak gömb alakúak. Az alakfaktor meghatározásának le-

hetőségéről a következő alfejezetben lesz szó.

4.6. ábra. A lézernyalábon áthaladó, különböző méretű részecskékről oszcilloszkóppal

detektált (a) és szimulált (b) impulzusok.

A megéṕıtett berendezés a 4.5 ábrán látható. A műszerdoboz bal oldalán 5 elekt-

ronikai kártya van elhelyezve, amelyek a detektorból érkező jelek feldolgozását és a

vezérlő számı́tógéppel való kommunikációt végzik. Elöl található a mintakamra, amely

a küvettából, a lézerdiódából, a detektorból és különböző optikai elemekből épül fel,

mögötte pedig az áramlást biztośıtó szivattyú látható. A berendezésen áthaladó ré-

szecskék oszcilloszkóppal felvett jelalakjai a 4.6/a ábrán láthatóak. A 4.6/b ábrán az

előző fejezetben léırt módon szimulált impulzusok vannak feltüntetve, ahol a részecske

méreteket az amplitúdó alapján a mért értékekhez illesztettem. Megfigyelhető, hogy az

alsó két görbe esetében az impulzushossz is jó egyezést mutat a mért értékekkel. A leg-

felső mért jel viszont hosszabb, mint az amplitúdó alapján számolt méretű részecskéről

szimulált jel, ami abból adódhat, hogy a részecske nem volt gömb alakú.

4.3. Az alakfaktor meghatározásának lehetősége

Az LQB-1-200-L-T berendezésben az impulzusok amplitúdóját és a jelhosszakat két

különálló sokcsatornás analizátorba gyűjti a rendszer. Bár a szoftver még nem végez

automatikus kiértékelést, az impulzus amplitúdójának és hosszának egyidejű mérésén

alapuló módszer lehetőséget ad egyedi részecskék alakfaktorának becslésére is.
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E két paraméter egyidejű mérése lehetővé teszi, hogy megkülönböztessük a gömb

alakú részecskéket a nem gömb alakú részecskéktől. Amennyiben a szórt impulzus

amplitúdójából és hosszából ugyanarra a részecskére különböző méretet kapunk, ak-

kor az nem gömb alakú. Parabola sebességprofilú, lamináris áramlásban a nem gömb

alakú (pl. ellipszoid) részecskék úgy orientálódnak, hogy beállnak az áramlás irányával

párhuzamosan, és az áramlás közepén haladnak. Ez alapján becslés adható az alakfak-

torra.

Modellszámı́tásaimban forgási ellipszoid alakú részecskéket feltételezve határozom

meg az extinkciót, amit a gömb alakú részecskékhez hasonlóan, konvolúciós korrekciós

tényezővel korrigálok.

A 4.7 ábráról leolvasható, hogy a megviláǵıtó lézer foltméreténél sokkal kisebb

részecskék alakja alig befolyásolja az impulzus hosszát (adott amplitúdó mellett). Ez

alapján a 4.6 ábrán a mért jelalak eltérése az elméletileg várt jelalaktól (felső görbék)

nem magyarázható a részecske alakjának a gömbalaktól való eltérésével. Egy lehetséges

magyarázat az, hogy egyszerre nem egy, hanem két részecske tartózkodott a mérési

térfogatban. A 4.8/b ábrán a felső görbe egy ilyen esemény szimulálásával kapott jel

(két, egymásután jövő részecskéről detektált jel).
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4.7. ábra. Adott impulzus amplitúdó mellett az impulzus hossz függése a részecske

alakjától. (Alak faktor: r2/r1)

 

4.8. ábra. A lézernyalábon áthaladó, különböző méretű részecskékről szimulált im-

pulzusok. A felső jelalak két egymás után jövő részecskétől származik. Az egyéb

paraméterek megegyeznek a 4.6 ábrához használt paraméterekkel.
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5. fejezet

A részecskeszámláló berendezések

alkalmazása a nukleáris aeroszolok

vizsgálatára

Az optikai részecske számlálók felhasználási területe igen széleskörű, a laboratóriumi

mérésektől kezdve egy sor ipari területen alkalmazzák őket, pl. tiszta terek monito-

rozására, gyógyszeripari mérésekre, környezetvédelmi mérésekre stb. Disszertációmban

egy olyan ḱısérleti alkalmazást ı́rok le, amelyben egy reaktor baleset szimuláció során

keletkező nukleáris aeroszolokat vizsgáltunk két, az intézetünkben kifejlesztett optikai

részecske számlálóval.

A CODEX-B4C ḱısérlet egy olyan nemzetközi ḱısérlet sorozat része, amely re-

aktor fűtőelemek, szabályzó rudak és egyéb, a reaktorban előforduló anyagok visel-

kedését vizsgálja magas hőmérsékleten, reaktor baleset során előforduló helyzeteket

szimulálva. Egy ilyen baleset során a magban levő anyagok közül először a szabályzó

rúd kezd tönkremenni, mivel az olvadáspontja alacsonyabb, mint a cirkónium burko-

lattal rendelkező fűtőelemé. Bór-karbid (B4C) szabályzó rudakat használnak többek

között az Orosz t́ıpusú VVER-1000-es reaktorokban, de még egy sor nyomott és for-

raló vizes reaktorban is. Ezért lényeges ennek az anyagnak a hatását vizsgálni a gáz

és aeroszol kibocsátásra, valamint a környező fűtőrudak degradációjára. A fenti anya-

gok viselkedésén ḱıvül a mérés tárgyát képezték a ḱısérlet során felszabaduló gázok

és a keletkezett aeroszol szemcsék. Ez utóbbiaknak a tanulmányozása környezet és

egészségvédelmi szempontból is fontos, mert egy reaktor baleset során rajtuk keresztül

jut el a radioakt́ıv szennyeződés nagyobb távolságokra.

A ḱısérlet az Atomenergia Kutatóintézetben zajlott EU 5. keretprogram támo-

gatással, melyben a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet közreműködőként vett

részt.
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5.1. A CODEX ḱısérleti berendezés

A CODEX (COre Degradation EXperiment) ḱısérleti berendezés a VVER-1000 t́ıpusú

reaktor fűtőelemek elrendezését valóśıtja meg és VVER (v́ız-vizes energetikai reaktor,

vagy nyomott vizes reaktor) anyagokból épül fel. A berendezés sematikus ábrája az 5.1

ábrán látható. A berendezés központi része a ḱısérleti kamra, amely magában foglalja

a 600mm hosszan fűthető, 7 rúdból álló köteget. A rudak hexagonális elrendezésben

vannak a kötegben és a külső hat elektromosan fűthető. A ḱısérleti kamrába alul lép

be (0 mm) és felül (650 mm) távozik a hűtő gáz. Két megfigyelő ablak van 300 és

465 mm magasságban pirométeres hőmérséklet mérésre és egy további ablak 550 mm

magasságban egy videó kamera számára.

5.1. ábra. A CODEX berendezés felső részének sematikus ábrája az aeroszol minta-

vevők csatlakozási pontjaival és a fűtőelem köteg keresztmetszete.

A ḱısérleti kamrához kapcsolódik egy gőzgenerátor és egy túlhev́ıtő berendezés,

amelyek a gőz és az argon áramot biztośıtják a ḱısérlet során. A kimeneti oldalon

található egy hűtőtorony és egy kondenzátor, valamint a gázkivezetés és az aeroszol

mintavevők. A gáz koncentrációt egy tömegspektrométer mérte, amely a kimeneti

oldalon elhelyezett szűrők után volt a rendszerre kapcsolva. Az aeroszol mintavevők
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(kaszkád impaktorok és a részecske számlálók mintavételezési pontja) a hűtőtorony

tetején voltak elhelyezve és a hűtőbe való bemenet előtt csatlakoztak a gázáramra.

Természetesen a hőmérséklet itt már lényegesen alacsonyabb volt, mint a kötegnél, de

még mindig elég magas.

5.2. A CODEX-B4C ḱısérlet léırása

A CODEX-B4C ḱısérlet célja, hogy kis léptékben modellezze a nukleáris reaktorokban

használt B4C szabályzó rudak és fűtőelemek viselkedését baleset során, valamint a

szabályzó rúd degradációjának hatását a gáz és aeroszol képződésre és a fűtőanyag

rudak degradációjára, amennyiben magas hőmérsékleten levegővel és/vagy v́ızgőzzel

kerülnek érintkezésbe. A ḱısérlet során a modell fűtőelem és szabályzó rúd hőmérséklete

meghaladta a 2000�-ot, ami lehetővé tette a különböző anyagok kölcsönhatásának

tanulmányozását. Ezen a hőmérsékleten az oxidáció és a reakció folyamatok mellett az

aeroszol képződés sem elhanyagolható.

5.2.1. A ḱısérlet lefolyása

A ḱısérlet menete 5 főbb szakaszra bontható: felfűtés, teljeśıtmény növelés, szabályzó

rúd degradációja, a fűtőelem köteg degradációja, lehűtés.

Felfűtés

Az első szakasz célja az volt, hogy a fűtőelem köteg és a szabályzó rudak felvegyék a

reaktorokban szokásoshoz hasonló üzemi hőmérsékletüket és beálljon egy stacionárius

állapot. Ennek érdekében ∼600�-os argon gáz beáramoltatása mellett alacsony, kons-

tans teljeśıtménnyel (500 W) történt a felfűtés, ami a folyamat végén stabil 500∼600�-

os hőmérsékleteloszlást eredményezett a mérési kamrában. Ebben a szakaszban aero-

szol mintavételezés csak szakaszosan történt és a mért koncentrációk megegyeztek a

mérés előtt detektált háttér koncentrációkkal. Ez a szakasz az indulástól számı́tott

13640 másodpercig tartott.

Teljeśıtmény növelés

A következő szakaszban a fűtőteljeśıtményt 500 W-ról 2560 W-ra növeltük. A kez-

deti 2 W/s-os sebességet később csökkentettük az egyenletes melegedés érdekében. A

szakasz elején kezdődött meg a v́ızgőz betáplálása is ∼0.1 g/s-os áramlási sebességgel.

A szakasz elején induló folyamatos aeroszol monitorozás gyakorlatilag konstans kon-

centrációkat detektált. A szakasz az indulástól számı́tott 13640-ik másodperctől a

15600-ig tartott.
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A szabályzó rúd degradációja

Ezen szakasz elejére a hőmérséklet a köteg felső részében elérte az ∼1500 �-ot. Ezen

a hőmérsékleten - amelyet 0.0 és 0.5 g/s közötti kézi gőzáram sebesség szabályozással

stabilizáltunk - volt várható a köteg acélburkolatának megolvadása. A gázösszetétel

mérések kimutattak bizonyos fokú hidrogén fejlődést, de úgy tűnt, hogy a burkoló cső

épp maradt és megóvta a B4C magot az erős oxidációtól. A magas hőmérséklet hatására

tovább növekedett a mért aeroszol koncentráció, amely szoros korrelációt mutatott a

gőzárammal is. A szakasz az indulástól számı́tott 15600-ik másodperctől a 16830-ig

tartott.

A fűtőelem köteg degradációja

Az argon áramot lecsökkentettük ∼3 g/s-ról ∼1.3 g/s-ra és a gőzáramot felemeltük

0.5 g/s-ra azért, hogy meginduljon az eszkaláció. Az eszkaláció előtt kb. 3 perccel

megindult CO képződés is, ami egybeesett a szabályzó rudak degradációjával (16600

s). A 19600-ik másodperc körül a köteg felső felében a hőmérséklet meghaladta a

2000�-ot. Az eszkaláció után megnövekedett a hidrogén és a szénmonoxid képződés.

Egy kis késéssel megjelent CO2 is de CH4 nem volt mérhető. A degradációs folyamatok

hatására a kibocsátott aeroszolok méreteloszlása eltolódott a nagyobb méretek felé, és

a magas koncentráció időnként elérte a részecskeszámlálók által mérhető koncentráció

felső határát. A szakasz az indulástól számı́tott 16830-ik másodperctől a 17050-ig

tartott.

Lehűtés

A szakasz elején az elektromos fűtés ki lett kapcsolva, de az egyéb paraméterek változat-

lanok voltak. A köteg alsó és középső részében ez lassú hőmérséklet csökkenést eredmé-

nyezett. Ezzel szemben a felső részben tovább nőtt a hőmérséklet, ami helyi oxidációs

jelenségekkel magyarázható. A lehűtés alatt a gáz képződés folytatódott és az aeroszol

impaktorok maximális kibocsátást mutattak. A végső lehűtéshez el lett zárva a gőz

beeresztés és hideg argonnal öbĺıtettük át a kamrát. Az aeroszol koncentráció mérés a

folyamatos csökkenés mellett időnkét még kimutatott néhány kisebb csúcsot. A ḱısérlet

végére visszaállt a mérés előtt felvett háttér koncentráció. A szakasz az indulástól

számı́tott 17050-ik másodperctől a 21705-ig tartott.

Az indulás időpontja, vagyis a 0 időpont 2001. május 25-e 13:50:24.

5.2.2. Eredmények

A CODEX-B4C ḱısérleti feltételi úgy voltak beálĺıtva, hogy szimulálják egy súlyos ba-

leset körülményeit és kihangsúlyozzák a szabályzó rudak szerepét a degradáció során.
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5.2. ábra. A B4C rúd megvezető cső hőmérsékletének és a gőzáram változása a CODEX

ḱısérlet során.
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A felfűtés szakasz arra szolgált, hogy a kötegben és a ḱısérleti kamrában beálljon egy

olyan stabil hőmérsékleteloszlás, ahol még nem indulnak meg kémiai reakciók és a

rudak sem deformálódnak el. A teljeśıtmény növelés szakasza szimulálta a fűtőelem

köteg felmelegedését a hűtő közeg elvesztése és a radioakt́ıv bomlás termelte hő követ-

keztében. A teljeśıtmény növelés után a további hőmérséklet növekedést mesterségesen

késleltettük a gőzáram szabályozásával. Ez lehetővé tette, hogy hosszabb időn keresztül

megfigyeljük a szabályzó rúd degradációját a fűtőelem rudak degradációja előtt. Eb-

ben a szakaszban a kialaḱıtott gőzszegény környezetben azt vártuk, hogy hidrogénben

gazdag atmoszféra alakul ki és ilyen módon előmozd́ıtjuk a metán képződést. Az esz-

kalációt fűtő teljeśıtmény növelés nélkül ind́ıtottuk el, csak a hűtőrendszer paramétereit

változtattuk. Miután elértük a köteg ḱıvánt fokú degradációját, elind́ıtottuk a lassú

lehűtést, még mindig v́ızgőz jelenlétében. Ez az utolsó szakasz sokféle paraméter meg-

figyelését tette lehetővé, többek között a gázfejlődés tanulmányozását is.

5.3. Aeroszol mérések a ḱısérlet során

A ḱısérlet során a felszabaduló aeroszolokat két módszerrel vizsgáltuk: optikai részecske

számlálókkal és impaktorokkal. Munkám az optikai részecske számlálókkal történt

vizsgálatokra terjedt ki.

A ḱısérlet során alkalmazott részecske számlálók

A mérésekhez az SZFKI-ban kifejlesztett, majd erre a célra átalaḱıtott optikai részecske

számlálókat használtunk. Ezek a műszerek merőleges szórási geometrián alapulnak,

nagy integrálási térszöggel, ami viszonylag széles törésmutató tartományban majdnem

monoton válaszfüggvényt eredményez [85].

A ḱısérletben két optikai részecske számlálóval vettünk részt. Az egyik (APC-03-

2B), amelyik egy korábbi hasonló ḱısérletben már bizonýıtotta megb́ızható működését,

a mérési kamrán ḱıvül volt elhelyezve és egy kb. 1.5 méteres csővel csatlakozott a mérési

ponthoz. A másik műszer (APC-01-02) ehhez a ḱısérlethez lett átalaḱıtva. Ennek a

mérőfeje, a vezérlő elektronikától és a szivattyútól elkülöńıtve, a ḱısérleti berendezésre

volt szerelve, ı́gy gyakorlatilag közvetlenül a mérési pontból mintavételezett. A ḱısérlet

előtt kalibráltuk a műszereket, illetve összehangoltuk a két műszer mérési csatornáit,

ı́gy a statisztikai hibán belül azonos méreteloszlást adtak azonos részecske sokaságra,

azzal a különbséggel, hogy az APC-01-02 alsó mérethatára alacsonyabb volt, mint az

APC-03-2B berendezésé. A berendezések kalibrálása polistirene-latex kalibrációs aero-

szollal történt. A néhány pontban felvett detektorjelekre az elmélet alapján illesztettük

a válaszfüggvényt.

Az aeroszol mintavevők elhelyezkedését a CODEX berendezésen a 5.1 és a 5.3 ábrák
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5.3. ábra. A CODEX berendezés felülnézetből. Középen látható a hűtőtorony, amely-

nek a tetején helyezkednek el a kaszkád impaktorok, tőle jobbra pedig az APC-01-02

részecske számláló mérőfeje.

mutatják. A mérési pont a hűtőtorony tetején volt, amivel elkerülhettük a mérőfejek

magas hőmérséklet miatt történő károsodását. Mivel azonban még ezen a ponton is igen

magas volt a mintavételezett gáz hőmérséklete, ezért a ḱısérlet előtt teszteltük a beren-

dezéseket a várható hőmérsékleti tartományban. Ennek a részét képezte a megfelelő

csatlakozó csövek tesztelése is, amelyekben a gáz le tudott hűlni olyan hőmérsékletre,

amelyet a mérőfejben elhelyezett elektronikai eszközök (lézerdióda, detektor), valamint

az optikai elemek elviseltek a mérés eredményének befolyásolása nélkül. Az APC-01-02

(belső) berendezésben, amelynek mérőkamráját ráéṕıtettük a hűtőtoronyra, a mérőfejet

Peltier-elemekkel hűtöttük.

A mérési pont kiválasztásához a rendszeren az átáramló gázba füstöt keverve egy

speciális üvegfedélen keresztül figyeltük meg az áramlási viszonyokat különböző se-

bességek mellett. A ḱısérlet során az áramlás sebességét 1 liter/perc-re álĺıtottuk be.

Eredmények

A részecske számlálókkal 5 és 10 másodperces ciklusokban vettük fel a méreteloszlást

(mindkét berendezésnél a teljeśıtmény növelés szakaszban 10 s, az eszkalációs és deg-
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radációs szakaszokban 5 s volt a ciklusidő) és mivel ismert volt a mintavételezett

gáz térfogata, a koncentrációt is tudtuk számolni. A ciklusok között a holtidő a

mérés idejéhez képest elhanyagolható, ezért gyakorlatilag folyamatos mintavételezésről

beszélhetünk.

A 5.4 és a 5.4 ábrák mutatják a mért kumulat́ıv részecskeszám koncentrációkat a

teljeśıtmény növelés szakaszában. Ebben a szakaszban már konstans, alacsony kon-

centrációjú gőzbebocsátás is történt, ami bizonyos fokú oxidációt eredményezett. Ez

okozta az alaphelyzethez képest magas aeroszol koncentrációt. Ennek ellenőrzésére

17:48:37 és 17:50:09 között elzártuk a gőz adagolást, ami mindkét műszernél jól meg-

figyelhető koncentráció csökkenést eredményezett. A hőmérséklet növekedésével az

oxidációs folyamat felgyorsulása koncentráció növekedést eredményezett a belső (APC-

01-02) műszernél, amit a másik berendezés nem detektált. A 5.6 és a 5.7 ábrán

látható, hogy ez a különbség a kisebb mérettartományban jelentkezik. Ez alapján

e különbség abból adódik, hogy a belső műszer alsó mérethatára kisebb, mint a külsőé,

és a részecskék ebben a mérettartományban voltak. A két berendezés által mért kon-

centrációk különbségének magyarázata a továbbiakban lesz kifejtve.

A 5.8 és a 5.9 ábrák mutatják a mért kumulat́ıv részecskeszám koncentrációkat

a szabályzó rúd degradációjának szakaszától az eszkaláción keresztül a lehűtés sza-

kaszának első részéig. Meg kell jegyezni, hogy mindkét berendezés elérte a mérhető

koncentráció tartomány felső határát, ami befolyásolja a mért méreteloszlásokat, de

bizonyos következtéseket le lehet vonni. Az eszkaláció végéig a gőzáramlás szaka-

szosan történt, ami jól megfigyelhető az aeroszol képződésben is. Az aeroszol kon-

centráció erős korrelációt mutat az ábrán szaggatott kék vonallal jelölt gőzárammal,

ami a gőz jelenlétében történő erős oxidációs folyamatokra vezethető vissza. Egészen

az eszkalációig a két műszer gyakorlatilag azonos koncentrációkat mért, mindössze

néhányszoros különbség figyelhető meg, de a maximumok és a minimumok időpontja

megegyezik. Ez a különbség két tényezőre vezethető vissza. Az egyik abból adódik,

hogy az APC-01-02 alsó mérethatára alacsonyabb, mint az APC-03-2B berendezésé.

A másik pedig abból adódik, hogy a két berendezés nem egy szinten volt elhelyezve, a

mintavételező kamrájuk között kb. 1 m magasságkülönbség volt, ami azt eredményezte,

hogy a nagyobb részecskék egy része nem jutott fel a felső műszerbe. Ezt támasztja

alá a 5.10 és a 5.11 ábra, amely külön ábrázolja a kisebb és a nagyobb méretű frakció

koncentrációit. Megfigyelhető, hogy mindkét tartományban az alacsonyabban levő be-

rendezés (APC-01-02) magasabb koncentrációkat mért.

Az eszkaláció alatt jelentős aeroszol kibocsátásra került sor, ami rövid időre mindkét

műszert teĺıtésbe vitte. Mindkét műszer elsősorban a nagyobb frakcióban jelzett je-

lentős koncentrációt, ami nem csak a méreteloszlás eltolódásának tudható be. A túlzott

koncentráció miatt a mérési térfogatban egyszerre nem csak egy részecske tartózkodott,

hanem több is, ami egy nagyobb jelet produkált, ı́gy a több kis részecskét egy nagy-
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5.4. ábra. Az APC-03-2B berendezés által mért kumulat́ıv aeroszol koncentráció a

teljeśıtmény növelés szakaszban

17:37:54 17:42:14 17:46:34 17:50:53 17:55:12 17:59:30 18:03:49 18:08:07
1000

10000

100000

1000000

1E7

 Részecskeszám koncentráció

APC-01-02
Mérettartomány: 0.3-10 µm

K
on

ce
nt

rá
ci

ó 
[d

b.
/li

t.
]

Id
�

0

500

1000

1500

2000

2500

 H
�
mérséklet

H

� m
ér

sé
kl

et
 [

o C
]

5.5. ábra. Az APC-01-02 berendezés által mért kumulat́ıv aeroszol koncentráció a

teljeśıtmény növelés szakaszban
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5.6. ábra. Az APC-03-2B berendezés által mért aeroszol koncentráció a 3 µm alatti és

feletti frakciókra a teljeśıtmény növelés szakaszban
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5.7. ábra. Az APC-01-02 berendezés által mért aeroszol koncentráció a 3 µm alatti és

feletti frakciókra a teljeśıtmény növelés szakaszban
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5.8. ábra. Az APC-03-2B berendezés által mért kumulat́ıv aeroszol koncentráció a

degradációs és az eszkaláció szakaszokban
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5.9. ábra. Az APC-01-02 berendezés által mért kumulat́ıv aeroszol koncentráció a

degradációs és az eszkaláció szakaszokban
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5.10. ábra. Az APC-03-2B berendezés által mért aeroszol koncentráció a 3 µm alatti

és feletti frakciókra a degradációs és az eszkaláció szakaszokban
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5.11. ábra. Az APC-01-02 berendezés által mért aeroszol koncentráció a 3 µm alatti és

feletti frakciókra a degradációs és az eszkaláció szakaszokban
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nak detektálta a rendszer. Ezzel magyarázható a kisebb méretű frakció alacsonyabb

koncentráció értéke.

A ḱısérlet végén, miután lezajlott a mérés és lehűlt a rendszer, ismét méréseket

végeztünk a részecske számlálókkal, és azt tapasztaltuk, hogy mindkét berendezés meg-

egyező koncentrációkat és eloszlásokat mért a ḱısérlet előtt lefolytatott mérésekkel. Ez

azt bizonýıtja, hogy a mérés során nem történt olyan behatás, ami megváltoztatta

volna a műszerek működését és nem tömı́tődtek el a néhány száz mikron átmérőjű

fúvókák.

A részecske számlálókkal történt mérések jó egyezést mutattak a később kiértékelt

impaktoros mérésekkel.
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Új tudományos eredmények

összefoglalása

Disszertációmban három, az optikai elven működő aeroszol részecskeszámlálókhoz kap-

csolódó témakört mutattam be, amelyek új méréstechnikai módszerek kidolgozásától,

egy megvalósult műszeren keresztül, azok alkalmazásáig terjedtek. A munkám során

elért új eredményeket a következő 5 pontban foglalom össze:

1. Mérési módszert dolgoztam ki az aeroszol részecskék méretének és komplex törés-

mutatójának egyidejű meghatározására, amely kéthullámhosszú megviláǵıtó- valamint

az előre- és a hátraszórást egyidejűleg mérő detektorrendszeren alapul. Meghatároztam

a mért adatok és a méreteloszlás, valamint a törésmutató közötti összefüggéseket,

különböző mintavételezési feltételek mellett. A módszer előnye, hogy nagy felbontással,

a törésmutatótól függetlenül képes meghatározni a méretet a 0.1 - 10 µm tartományban,

valamint mérni a törésmutatót a 1.1 - 2.5 valós és a 0 - 1 képzetes tartományban

[92, 93, 107].

2. Megvizsgáltam a fenti módszer pontosságát ideális és valós környezetben, figye-

lembevettem az optikai és elektronikai (detektor) zajt. Megmutattam, hogy ±10%

zaj esetén is jó felbontással mérhető mind a méret, mind a komplex törésmutató.

Szimulációs modellt dolgoztam ki a valós és a mért méreteloszlás összehasonĺıtására.

Megvizsgáltam a méret és a komplex törésmutató eloszlásának változását különböző

feltételek mellett [94, 95].

3. Új mérési eljárást dolgoztam ki a folyadékokban lebegő részecskék méretelosz-

lásának meghatározására, amely az impulzus amplitúdó és jelhossz egyidejű mérésén

alapul és az általunk fejlesztett LQB-1-200-L-T folyadéktisztaságmérő berendezésben

valósult meg. A módszerrel kiterjeszthető a méretmeghatározás tartománya és csök-

kenthető a mérési hiba [96, 97], [108]-[111].

4. A berendezésben alkalmazott módszerre megvizsgáltam a javasolt eljárással az
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alakfaktor becslésének a lehetőségét. Az impulzus amplitúdójának és hosszának egyi-

dejű mérése esetén összefüggést találtam ezen értékek és az alakfaktor között. Adott

impulzus amplitúdó mellett a jelhosszból becslés adható az alakfaktorra [112, 113].

5. Két, az SZFKI-ban éṕıtett részecskeszámlálóval részt vettem az EU 5. keret-

programjának részeként lefolytatott CODEX B4C nukleáris katasztrófa szimulációs

ḱısérletben. A részecskeszámláló berendezéseket továbbfejlesztettem a magas hőmér-

sékletű nukleáris aeroszolok vizsgálatára. A beéṕıtett berendezésekkel megmértem a

felszabaduló aeroszolok méreteloszlásának és koncentrációjának hőmérsékletfüggését.

Megállaṕıtottam a rendszerbe bevezetett gőz és a felszabaduló aeroszolok koncentrá-

cióváltozásai között létrejövő korrelációt [114].
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