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 Bettersizer S3 Plus اندازه گیری سایز ذرات دستگاه

  Bettersize :سازنده شرکت

 چین سازنده: کشور

 

توزیع اندازه اندازه گیری قابلیت  Bettersisize، ساخت شرکت Bettersizer S3 Plus آنالیز اندازه ذرات دستگاه

بر  ذراتآنالیز اندازه  دستگاه این عملکرد. دارد سیستم را به صورت همزمان، توسط یک ذراتو شکل  ذرات

این جود وسازد. ممکن میخودکار را به صورت انجام تصویر برداری  استوار است که ترکیب دو نور لیزرمبنای 

منجر شده که  ،دستگاه آنالیز اندازه ذراتعنوان  تحت آنالیز اندازه ذرات دستگاهدر تنها آن هم  ،ویژگیدو 

سایز نه تنها قادر به اندازه گیری  Bettersisize، ساخت شرکت Bettersizer S3 Plus آنالیز اندازه ذرات دستگاه

باشد، بلکه توانایی آنالیز توزیع سایز ذرات و فراهم میکرومتر  3500تا  0.01گیریمحدوده ی اندازه درذراتی 

 .داشته باشدبه صورت همزمان را نیز آوردن اطالعات الزم در مورد شکل آنها 

و همچنین برخورداری از سیستم اپتیکی برش  (Dual Lenses)ی دو لنزی ترکیب نوعی ویژگی خالقانه

 آنالیز اندازه ذرات دستگاههای از مهمترین ویژگی  Oblique Incidence Optical System (OIOS)متقاطع

Bettersizer S3 Plus ،دنروبه شمار می. 
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ضریب شکست ) به صورت آنالیز توزیع اندازه ذراتهایی نظیر از ویژگی دستگاه اینی برخورداری به واسطه

دارای حساسیت باال، توانایی تکرار  ،دقیق ،و همچنین عملکرد هوشمند  Auto refractive index (خودکار

مندی از وضوح تصویری )رزولوشن( باال، مقرون به صرف بودن از نظر هزینه و همچنین بهره پذیری عالی،

به راحتی میتوان انجام هر نوع تصویر برداری را از  ،این دستگاه اندازه گیری سایز ذراتعملکرد ساده و آسان 

 .فراهم آورد این دستگاه اندازه گیری سایز ذراتتوسط  نمونه

 راتسایز ذذرات، توزیع اندازه ذرات و  : شکلآنالیز اندازه ذرات دستگاه اندازه گیری پارامترهای 

 میکرومتر 3500تا 0.01 گیری سایز ذرات ازتوانایی اندازه   

 میکرومتر 3500تا  4  شکل ذرات ازگیری توانایی اندازه   

 مرطوب:  نمونه نوع  

 تصویر برداری  ولیزری ترکیب پراش : اندازه گیری سایز ذرات دستگاهدر  بکار رفته تکنولوژی

 خودکار 

 قابلیت اندازه گیری خودکار ضریب شکست 

 Bettersizer S3 Plusآنالیز اندازه ذرات  دستگاهساختاری  های ویژگی

منحصر به فرد و سیستم لنز دوگانه مجهز به نوعی  این دستگاه اندازه گیری توزیع اندازه ذرات .1

 خطای اتصاالت سیستم دوبل،ن از بین برند یبه واسطه :باشدمی (DLOIS)سیستم نوردهی شکاف 

 و دادافزایش توان میآنالیز اندازه ذرات  دستگاهدر این درجه( را  165تا   0.02ی تشخیص )زاویه

 در سیستم شد. سبب فراهم آمدن حساسیت ، وضوح و دقت باال توان بدین ترتیب می

 آنالیز اندازه ذرات دستگاهدر  گرفته شدهقابلیت تجزیه و تحلیل خودکار تصویر ی وجود به واسطه .2

Bettersizer S3 Plus ،بخصوص برای  توزیع اندازه ذرات ارائه ی اطالعات در زمینه ی شکل ذرات

نتایج حاصل  نمودنهمبسته توانایی این دستگاه بعالوه  .کردبه خوبی فراهم  توانمی ذرات درشت را

 از آنالیز سایز ذرات و  شکل آنها را دارد.

به واسطه ی دانستن ضریب شکست واقعی مواد به  :  خوکاربه صورت توانایی آنالیز ضریب شکست  .3

توانایی پیش تعیین پارامتر  به منظور بهبود بخشیدن به خوبی می توان دقت اندازه گیری مواد را

 .کندفراهم می، هم خوانی بیشتری دارند  مونهکه با نتایج واقعی ن آنهای نوری 

 بار یافتن  سبب کاهش این دستگاه اندازه گیری سایز ذرات،برخورداری از عملکرد کامال خودکار  .4

 .شودهای عملیاتی می اکاری و همچنین خط
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این توسط  و شکل ذرات در زمان واقعیتوزیع اندازه ذرات  ، گیری نتایج مربوط به سایزانداره .5

 به سرعت تغییرشده توسط کاربر  عیینپارامتر های تبا تغییر دادن ، دستگاه سنجش سایز ذرات

 خواهند نمود.

 Bettersizer S3 Plusآنالیز اندازه ذرات  دستگاههای عملکردی مشخصه
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