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Pomiar parametrów pêcherzy gazu
w kolumnie aeracyjnej
z wykorzystaniem technik przetwarzania
i analizy obrazów
1. Wprowadzenie
W wielu dziedzinach przemys³u mamy do czynienia z przep³ywem dwufazowym typu
gaz-ciecz. Co wiêcej powy¿szy przep³yw dwóch ró¿nych struktur pozwala na poprawny
przebieg procesu wymiany masy.
Aeracja, czyli napowietrzanie polega na wt³oczeniu pêcherzyków powietrza do wody
i cieków za pomoc¹ ró¿nego typu urz¹dzeñ mechanicznych w sposób ci¹g³y. Zjawisko
aeracji cieczy ma miejsce w wielu procesach przemys³owych takich jak: reaktory chemiczne, procesy flotacji, odkwaszanie wody oraz biologiczne oczyszczalnie cieków [1].
Przez pojêcie powierzchni miêdzyfazowej rozumie siê ogó³ wytworzonych pojedynczych pêcherzy, znajduj¹cych siê w cieczy. Jest to równie¿ cile uwarunkowane z ich
kszta³tem, rednic¹, prêdkoci¹ oraz trajektori¹ ruchu, co decyduje o pozytywnej wymianie
masy [2]. Powierzchnia ta mo¿e byæ zwiêkszana lub zmniejszana w zale¿noci od wielkoci
pêcherzy powietrza jak równie¿ od iloci tych pêcherzy.
Komory napowietrzania powinny byæ tak skonstruowane, aby zapewnia³y odpowiedni
czas aeracji, intensywnoæ oraz dobre i sta³e mieszanie zawartoci komory.
W niniejszym artykule przedstawiono metodê, która dziêki zastosowaniu technik
przetwarzania i analizy obrazów [3] pozwala na bezinwazyjne okrelenie pola powierzchni
i objêtoci pêcherzy gazu w kolumnie aeracyjnej, a wiêc tak¿e na okrelenie powierzchni
miêdzyfazowej.

2. Konfiguracja stanowiska pomiarowego
System pomiarowy sk³ada siê z pionowej, szklanej kolumny aeracyjnej, do której
wt³aczane jest powietrze z butli gazowej, uk³adu luster, systemu owietlenia, kamery CCD
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oraz komputera PC wyposa¿onego w kartê do akwizycji obrazu firmy National Instruments. Schemat systemu zosta³ przedstawiony na rysunku 1.
Poszczególne obrazy z kamery CCD trafiaj¹ do komputera za porednictwem karty do
akwizycji obrazu. Ze wzglêdu na du¿¹ szybkoæ przechwytywania i niedostateczn¹ moc
obliczeniow¹ komputera obrazy s¹ najpierw zapisywane na dysk twardy. Ich analiza, przez
opracowany program komputerowy, nastêpuje dopiero po zakoñczeniu procesu akwizycji
w systemie off-line.

Rys. 1. Schemat systemu pomiarowego do rekonstrukcji 3D i pomiaru parametrów pêcherzy gazu
w przep³ywie dwufazowym, znajduj¹cy siê w Katedrze Techniki Cieplnej
i Aparatury Przemys³owej Politechniki Opolskiej

3. Opis metody pomiaru parametrów pêcherzy gazu
w przep³ywie dwufazowym
Dziêki zastosowaniu uk³adu luster poszczególne klatki o rozdzielczoci 720×578 pikseli (rys. 2a), otrzymane za pomoc¹ kamery CCD, pokazuj¹ dwa widoki pêcherzy gazu
w przep³ywie dwufazowym (rys. 2aI, 2aII), których p³aszczyzny akwizycji s¹ do siebie prostopad³e. W pierwszym etapie przetwarzania zostaj¹ one wyodrêbniane z pojedynczej klatki, a nastêpnie ka¿dy z nich podlega oddzielnej analizie. W kolejnym kroku nastêpuje
zwiêkszenie jasnoci i kontrastu uzyskanych fragmentów klatki (rys. 2b).
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Rys. 2. Kolejne etapy algorytmu rekonstrukcji 3D i pomiaru parametrów pêcherzy gazu
w przep³ywie dwufazowym
Opis w tekcie
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W celu wyodrêbnienia z obrazu krawêdzi analizowanych pêcherzy gazu wykorzystano detekcjê krawêdzi za pomoc¹ filtru Sobela (rys. 2c), a nastêpnie uzyskane obrazy poddano operacji segmentacji z wykorzystaniem progowania z automatycznym doborem progu,
w oparciu o dwumodalny charakter histogramu [4] (rys. 2d). Nastêpnie zastosowano morfologiczn¹ operacjê zamykania oraz wype³nienie dziur [5] w celu pogrubienia krawêdzi
pêcherzy i usuniêcia z nich ewentualnych przerw (rys. 2e). W kolejnym etapie z obrazu
usuwane s¹ obiekty o bardzo du¿ym i ma³ym polu powierzchni, co do których jest pewnoæ,
¿e nie s¹ pêcherzami gazu (rys. 2f).
Nastêpnie w dwóch uzyskanych obrazach binarnych, przedstawiaj¹cych dwa widoki
pêcherzy, wyznaczana jest wysokoæ i wspó³rzêdna y rodka ciê¿koci ka¿dego pêcherza.
Parametry te s¹ wykorzystane jako cechy pozwalaj¹ce na okrelenie par odpowiadaj¹cych
sobie pêcherzy w dwóch obrazach o prostopad³ych do siebie p³aszczyznach akwizycji. Pêcherz gazu z obrazu I jest uznawany za odpowiadaj¹cy pêcherzowi z obrazu II jeli jego
odleg³oæ w przestrzeni cech do pêcherza z obrazu II jest najmniejsza sporód wszystkich
dostêpnych pêcherzy z obrazu II. Po etapie dopasowywania uzyskuje siê tablicê pêcherzy
o dwóch prostopad³ych do siebie widokach. W kolejnym kroku krawêdzie ka¿dego
z dwóch widoków pêcherza s¹ aproksymowana elips¹ (rys. 2g). Jej parametry takie jak:
d³ugoci pó³osi i wspó³rzêdne rodka s¹ wykorzystane do okrelenia parametrów elipsoidy
s³u¿¹cej do przybli¿enia pêcherza gazu w przestrzeni. Ostatecznie prezentowany algorytm
dokonuje wizualizacji pêcherzy gazu w przestrzeni 3D z wykorzystaniem elipsoid oraz
wyznaczenia ich ³¹cznego pola powierzchni i objêtoci (rys. 2j).
Pole powierzchni i objêtoæ ka¿dego pêcherza zostaj¹ przeskalowane z pikseli na odpowiednie jednostki zgodnie z zale¿nociami:
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pole powierzchni pêcherza gazu w [mm2],
pole powierzchni pêcherza gazu w pikselach,
objêtoæ pêcherza gazu w [mm3],
objêtoæ pêcherza gazu w pikselach,
szerokoæ lustra widzianego przez kamerê CCD w [mm],
szerokoæ lustra widzianego przez kamerê CCD w pikselach.

Prezentowana metoda rekonstrukcji 3D pêcherzy gazu w przep³ywie dwufazowym
oraz pomiaru ich parametrów zaimplementowano przy wykorzystaniu dwóch rodowisk
Lab-View 7.1 z pakietem Vision oraz Visual C++ 6.0. Ze wzglêdu na to, ¿e w rodowisku
LabView brakowa³o modu³u wizualizacji 3D zosta³ on zaimplementowany w kontrolce
ActiveX przy wykorzystaniu biblioteki OpenGL, któr¹ nastêpnie wykorzystano w przygotowanym programie. Na rysunku 3 przedstawiono okno wykonanego programu.
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Rys. 3. Okno zaimplementowanego programu rekonstrukcji 3D
i pomiaru parametrów pêcherzy gazu w przep³ywie dwufazowym

4. Wyniki eksperymentu
W celu przetestowania przedstawiona metoda zosta³a wykorzystana do rekonstrukcji
3D i pomiaru parametrów pêcherzy powietrza wt³aczanych do kolumny aeracyjnej. Przyk³adowe wyniki przedstawiono w tablicy 1.
Dodatkowo porównano wartoci pomiarów objêtoci pêcherzy gazu uzyskanych
za pomoc¹ prezentowanej metody z wartociami przep³ywu strumienia gazu z rotametru.
Wyniki przedstawiono na rysunku 4. Z wykresu na rysunku 4 widaæ, ¿e dla ma³ych przep³ywów do 20 m3/h metoda daje zadowalaj¹ce wyniki, natomiast w przypadku wiêkszych iloci grup pêcherzy nastêpuje zani¿anie wyników pomiarowych. Prawdopodobnie mo¿e
to byæ spowodowane wzajemnym przes³anianiem siê badanych pêcherzyków gazu, co
w konsekwencji prowadzi do utraty informacji o rzeczywistej objêtoci gazu w przestrzeni
pomiarowej.
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Tablica 1
Przyk³adowe wyniki rekonstrukcji i pomiaru parametrów pêcherzy gazu

Obraz z kamery CCD

Rekonstrukcja

Pole powierzchni
pêcherzy gazu
[mm2]

Objêtoæ
pêcherzy gazu
[mm3]

767,6

582,3

928,0

718,0

Rys. 4. Porównanie przep³ywów obliczonych i odczytanych z przyrz¹du pomiarowego
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5. Wnioski
W niniejszym artykule zaproponowano now¹ metodê pomiarow¹ pozwalaj¹c¹ na wyznaczenie pola powierzchni, objêtoci badanych pêcherzy gazu w kolumnie aeracyjnej, jak
równie¿ obliczenie udzia³u objêtociowego gaz-ciecz.
Przeprowadzono szereg badañ testowych maj¹cych na celu oszacowanie zakresu stosowalnoci przedstawionego podejcia, które wykaza³y ¿e dla ma³ych przep³ywów daje
ono zadowalaj¹ce wyniki. Ze wzglêdu na pewn¹ utratê danych bêd¹cych rezultatem przybli¿ania pêcherzy gazu elipsoidami, która ma szczególnie du¿e znaczenie podczas szybkich
przep³ywów, dalszym etapem prac bêdzie korekta i ulepszenie powy¿ej metody.
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