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Wyznaczanie okien czasowych
do obliczania parametrów przep³ywu
w tomografii elektrycznej
1. Wprowadzenie
Elektryczna tomografia pojemnociowa (Electrical Capacitance Tomography  ECT)
jest jedn¹ z wielu technik systemów tomografii procesowej, która zosta³a opracowana
w pónych latach 80. [1, 2]. Od tego czasu technika ta rozwija siê i ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemys³u przy bezinwazyjnych pomiarach wszelkiego rodzaju
przep³ywów wielofazowych takich jak gaz-ciecz oraz gaz-cia³o sta³e [3, 4]. Przy zastosowaniu tomografii do badañ procesów dostarczana jest znacz¹ca liczba obrazów, co powoduje zapotrzebowanie na odpowiednie metody wydobycia z nich informacji o przebiegu
procesu w trybie on-line. Zastosowanie takich metod w praktyce pozwoli na kontrolê
i monitorowanie ró¿nego rodzaju przep³ywów i procesów, np. przep³ywu pneumatycznego
materia³ów sypkich, przep³ywu grawitacyjnego oraz procesów takich, jak m.in.:
 mieszanie,
 topnienie,
 rozpuszczanie.
Wspó³czesne metody analizy obrazów tomograficznych pozwalaj¹ na znalezienie parametrów przep³ywów, m.in.:
 czasu przejcia materia³u,
 prêdkoci przep³ywu,
 iloci masy przep³ywaj¹cej w jednostce czasu.
Zastosowanie funkcji korelacji wzajemnej w analizie szeregów czasowych obrazów
tomograficznych sta³o siê klasyczn¹ metod¹ do wyznaczania wspomnianych parametrów.
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2. Opis algorytmu
Dwup³aszczyznowy system tomograficzny pozwala wyznaczyæ prêdkoæ przep³ywu na
podstawie funkcji korelacji wzajemnej obrazów otrzymanych z dwóch przekrojów X i Y [5]

RM (n) = k ⋅

N p +M

∑

m= N p

xi (m) ⋅ yi (m + n), n = ..., − 1, 0, 1, ...,

(1)

gdzie:
xi(m), yi(m)  i-ty piksel m-tego obrazu odpowiednio w przekroju X i Y,
k  wspó³czynnik normalizacji,
M  liczba obrazów branych pod uwagê do obliczania funkcji korelacji,
Np  numer pierwszej ramki, od której obliczana jest funkcja korelacji.
Tak wiêc funkcja RM jest obliczana dla ramek o numerach [Np, Np+M], a nastêpnie jest
obliczana dla numerów ramek inkrementowanych [Np+1, Np+M+1]. Przeprowadzaj¹c takie
obliczenia cyklicznie, otrzymuje siê funkcjê korelacji dla poszczególnych interwa³ów czasowych, co nastêpnie pozwala na obliczenie parametrów przep³ywu.
Poniewa¿ przep³yw ma charakter quasi-okresowy mo¿liwa jest sytuacja, ¿e funkcja
korelacji obliczana jest w interwale Δt, który nie obejmuje fazy wystêpowania korka, tzn.
kiedy rura jest pusta. Powoduje to, ¿e funkcja korelacji wzajemnej (1) jest obliczana dla
danych, które przedstawiaj¹ sob¹ szum pomiarowy z czujników tomografu. Jest oczywiste,
¿e obliczona dla takich danych funkcja korelacji nie mo¿e byæ stosowana do obliczania
prêdkoci przep³ywu.
Dla ilustracji quasi-okresowego charakteru przep³ywu zastosowano charakterystykê 
rytm wizyjny [6]. Na rysunku 1 przedstawiono rytm wizyjny VRL przyk³adowej sekwencji
obrazów L = 999 pionowego transportu pneumatycznego substancji sypkich, zebranych
z okresem próbkowania T = 0,01 s.
Z obrazu VRL, w którym jasnoæ ka¿dego punktu jest proporcjonalna do wartoci
koncentracji znormalizowanej od 0 do 1, wyranie widaæ, ¿e przerwa pomiêdzy kolejnymi
korkami wynosi oko³o 380 ramek. St¹d warunkiem koniecznym do wykonywania obliczañ
funkcji korelacji jest potrzeba uzupe³nienia oprogramowania tomografu o modu³ wyznaczania parametrów czasowych, przy których fragment rury, na którym umieszczone s¹ czujniki tomografu, jest pusty. W znanej autorowi literaturze nie s¹ opisywane sposoby wyznaczania ramek, dla których jest obliczana funkcja korelacji. Najczêciej numery Np oraz
Np+M s¹ ustawione arbitralnie bez uwzglêdnienia charakteru przep³ywu [7].
W zwi¹zku z tym poni¿ej przedstawiono zaproponowane rozwi¹zanie polegaj¹ce na
automatycznym wykrywaniu braku przep³ywaj¹cej substancji. Metoda polega na porównaniu wyznaczonej redniej wartoci koncentracji w bie¿¹cym interwale [Np, Np+M] z wartoci¹ x0 wyznaczon¹ przy pomiarach, gdy rura jest pusta
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xi (m) > x0

(2)

przy czym liczba ramek M jest wybierana dowiadczalnie w zale¿noci od czasu próbkowania T oraz prêdkoci transportuj¹cego gazu vg. Minimalna wartoæ M przy T = 0,01 s oraz
vg = 2,2 m/s wynosi 60 ramek.
a)

b)
numer ramki
997

750

przerwa pomiêdzy korkami

500

1'
250

0'

Rys. 1. Rytm wizyjny koncentracji: a) 1000 ramek;
b) 4-krotne powiêkszenie  250 ramek

Na rysunku 2 jest pokazany schemat blokowy wyznaczania okna czasowego do obliczania funkcji korelacji wzajemnej i-tych pikseli p³aszczyzn X i Y.
Najpierw jest obliczana rednia wartoæ koncentracji we wzorze (2) i je¿eli rednia jest
wiêksza ni¿ wartoæ pomiaru przy pustej rurze x0, to na takim interwale [Np, Np+M] jest
obliczana funkcja korelacji. Je¿eli nie, to numer pocz¹tkowej ramki jest inkrementowany
Np+1 i warunek (2) jest ponownie sprawdzany.
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Rys. 2. Algorytm wyznaczania okna czasowego do obliczania funkcji korelacji
wzajemnej i-tych pikseli p³aszczyzn X i Y

3. Wyniki eksperymentu
Na rysunku 3 przedstawiono koncentracje w rodkowym pikselu obrazów w funkcji
czasu (numer ramki). W przedziale Δt koncentracja jest na poziomie czu³oci tomografu,
st¹d funkcja korelacji nie jest obliczana, gdy interwa³ [Np, Np + M] zawiera siê w Δt.
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Rys. 3. Koncentracja w rodkowym pikselu obrazów jako funkcja czasu (numer ramki);
w interwale Δt zmiany koncentracji na poziomie czu³oci tomografu

Zaproponowane podejcie zosta³o skutecznie wykorzystane w praktyce. Uzupe³nienie
oprogramowania tomografu pomiarowego s³u¿¹cego do obliczenia prêdkoci przep³ywu
o modu³ wyznaczania czasowych parametrów wystêpowania porcji materia³u pozwoli³o
przeprowadziæ poprawn¹ analizê statystyczn¹, eliminuj¹c momenty braku przep³ywu porcji
substancji.

4. Wnioski
W niniejszym artykule zaproponowano metodê wyznaczania przedzia³ów czasowych
do obliczania parametrów przep³ywu takich jak prêdkoæ i masê. Metoda mo¿e znaleæ
zastosowanie w automatycznych systemach tomograficznych dokonuj¹cych monitorowanie przep³ywów wielofazowych.
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