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1. Dane osobowe 
Imi<;: i nazwisko 

Adres służbowy: 

Radosław Wajman - Załącznik nr 2 

Radosław WaJman 

Instytut Tnfom1atyki Stosowanej 
Politeclmiki Łódzkiej 
ul. Stefanowskiego 18/22 
90~924 ,Łódź 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 
2006 Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka, 

nadany przez Radę Wydziaht Blcktrotechniki, Elt:ktroniki, Infonnatyki 
i Automatyki Politechniki Łód:lki<:j w dniu 09.05.2006r 
rozprawa doktorska pt. ,,Nowa metoda rekonstrukcji obrazów dla potrzeb 
poj emno.§ciowej lomograjli procesowe/', obroniona z wyróżnieniem, 
promotor: prof dr hab. inż. Dominik Sankowski, 

2000 Dyplom magistra inżyniera w dyscyplinie Informatyka o specjalności Inżynieria 
Oprogramowania i Sieci Komputerowe. 
Wydziat Elektrotechniki i Elektroniki Politechnik.i Łódzkiej , pięcioletnie studia 
dzienne magisterskie. 
Praca magisterska „Rekon.ttrukcja i analiza zdjęć obrazów uzyskanych z tomografu 
procesowego", opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Dominik Sankowskj, obroniona 
w dniu 25.08.2000 r. z oceną celującą. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach 
naukowych 

10.2006-
chwila obecna 

Politechnika Łódzka, Instytut Informatyki Stosowanej, 
stanowisko: adiunkt, w wymiarze pełnego etatu. 

12.2000 - 09.2006 Politechnika Łódzka, Katedra Infonnatyki Stosowanej, 
stanowisko: asystent w wymiarze % etatu. 

4. Wskazanie osiągnięcia naukowego 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego 

"Informatyczne metody nieinwazyjnej diagnostyki 
i regulowt1nia procese,n przepływów dwu/ azowych gaz-ciecz" 

b) na które składa się cykl ośmiu prac naukowych, powiązanych 
tematycznie, z okresu 2006e2017 

Spośród obszarów moich zainteresowań naukowych, przedstawionyc}1 w sposób 
syntetyczny w rozdziale 4c autoreferatu, za najważniejszy, główny nurt badań uważam prace 
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poświęcone komputerowym metodom nieinwazyjnej trójwymiarowej diagnostyki 
tomograficznej i rozmytej regulacji dedykowanym dla procesów przepływów d\VU~fozowych. 

Dlatego też jako osiągn.ięci e ( wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia l .J. marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule nauko·wym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki) 
wskazuję cykl publikacji powiązanych tematycznie, na który składa s ię osiem prac. Zostały 
one wymienione poniżej w tabeli nr 1. w kolejności chronologicznej, wraz z wyszczególnioną 
pozycją referencyjną wynikającą z umieszczenia tych prac w załączniku nr 3 do niniejszego 
autoreferatu na liści e pt. ,,Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac 
zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej 
i popularyzacji nauki" (np. 1.B.1 oznacza rozdział I, sekcja B, pozycja nr l ). W skład cyklu 
wchodzą: 

• 6 publikacji w czasopismach indeksowanych w bazie JCR i na liście MNiSW 
cz9ść A, 

• 2 publikacje w recenzowanych czasopismach z listy MNiSW część B. 
Uśredniona wartość parametru „impact factor" IF ośmiu publikacji przedstawionych 

w ramach cyklu wynosi 1.69, a sumaryczny 5m Ycar IF - 1,81. Sumaryczna liczba punktów 
według MNiSW, zgodnie z obowiązującym od roku 20 I 7 wykazem czasopism naukowych, 
jest równa 195. Mój indeks Hirscha wg baz Scopus i Web of Science z wyłączeniem 
autocytowań wynosi odpowiednio 9 i 81• 

Tabela 1: Wyl<az publikacji powiązanych tematycznie zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r, 
· h k hl I k t ' h · l kr · k. o stopmac na11 owyc tytu .e nau owym ora= <) .ii opmac , tytu e w w . esic: s:tu 1 

Poz.z 
Publikącja 

zal. 3 
LB. I. R. Wajman, R. Banasiak, L Mazurkiewicz, T. Dyakowski, D. Sankowski „Spatial imaging with JD 

capacitance measurements''; Mcas. Sci. Techno!. 17 (July 2006) pp. 2 113-2118 

L.oknlizucjil elektroniczna DOI: I O. I 088/0957-0233/17/8/009 
lmpac1 fa~tor: 1,685 S•yenrs Impuct Pnctor: 1,735 
Punktacja MNi1)W: 3S (Cz.ęSć A) 
Rod2aj pracy: ortykul. zasięg ini~dzym1Tudowy 
Udział wla!!ny: 40% 

I.B.2. R. Wajmnn, R. Banasiak, Ł. Mazurkiewicz, D. Sankowski ,,R.eply to comments on 'Spatlal fmaglng 
with 3D capacitance measuraments"'; Meas. Sci. Techno!. 18 No l l (November 2007) pp. 3668-
3670 

L,okallzncjo elekttoni11znu DOI: 10.l088/0957-0233/l8/l l/N02 
lmpllCI Faccor: 1,68S 5•yćurs lmpnct F11,tor: 1,735 
Punktacja MNiSW: 35 (CtęSc A) 
Rod2aj prncy: artykuł, ia., ięg mlędeynutod!Wi)' 

Udzinl wiosny: 50% 

l.B.3. M. R. R2ąsn, R. Wnjmnn "Dobń,· me.toc61 wyznaczania mapy czułości dla tomografii 
pojemnościowego o :wlęks:onej cz1J/oścl przy ściance" ; Automatyka 13/3 (2009), AGH, Kraków, 
136 1-1368 

P1mkm~11 MNiSW: S (C:żęSć B) 
Rodzaj procy: nrtyk11I. 1,nslęg kr,tjowy 
Udział wiosny: 50% 

1 Współczynniki rF oraz pięcio letni IF (5-Year IF) zostały podane wedłus ba~y JCR zgodnił.: z dostr;pcm 
z dnia 9 kwietnia 20 19. Licibę punktów przyznawaną za publ ikację wyszczególniono zgodnie z obowiązującym 
od roku 2017 wykazem czasopism naukowych ogłoszonym pr1.ei Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 23 grudnia 2015 roku. 

4 



Radosław Wajman-Załącznik nr 2 

I.B.4. R. Wajman, P. fiderek, H. Fidos, T. Jaworski, J. Nowakowski, D. Sankowski and R. Banasial< 
"Metrological evaluation of a 3D electrical r;apacitance romography measurement system for two
phasejlow fraction determination"; Meas. Sci. Technol., (20 13) Vol. 24 No. 065302 

Loknlizncjo elektroniczno DOI: I O. l 088/09S7,0233/2M6/065302 
ln1pnct ł1oowr: 1,685 S-ycnrs lmpnct F'nctor: 1,735 
l\mklllCjń MNi::iW. 35 (Czi.gć A) 
Rod1,aj pracy: ar1ykul. ll1Sit;i międ:cynurodowy 
Udział wla.ąny: 30% 

t.B.5. R. Banasiak, R. Wajinan, T. Jaworski. P. Fidcrck, H. Fidos, J. Nowakowski, D. Sankowski „Study 
on two-phase flow reglma vlsua/l:arlon and ldentijication using 3D electrical capacilan,·e 
wmography cmdfuzzy-logic classijication" International Journal of Multiphase Flow, Vol. 58, 2014, 
pp. 1-14 

LokalizucjB clektronic1.na DOI: I O. I OJ 6/J,Urnultlpht1Sc0ow.20 ! J.07.003 
lmpoct Faccor: 2,S92 S-ycars ln1pact Fnc1or: 3,039 
Punktncjn MNiSW: 40 (Część A) 
Rudi.n.) pro1.:y: urlykul, ztt~i1r1:1 mi~dzynnrodowy 
Udidal wiosny: 25% 

I.B.6. R. Wajman, R. 13anasiak "Ttmnel-bascd matlwd of [ien;iltlvi(Y matrix calr:1.1/ation for 3D-ECT 
lmaglng", Sensor Review, Vol, 34 Iss; 3, (2014), pp.273 - 283 

l.okal l1.acja ele1itror1lcwa DOI: I O. I IOl!/SR·06·2013-692 
lmpact Factor: 1.07 5-years lmpu1;1 Fuclor: 1,089 
Punktacja MNiSW: 20 (C1.;;~ć A) 
Rodzaj prncy: artykuł , zasięg międzynarodowy 

Udziul wlwm)I: 75% 

l.B.7. P. Fiderek, J. Kucharski, R. Wnjmnn "Fuzzy inference. for two-phase gas-liquid flow type 
evalu(ition hased on raw JD ECT measuramant data\ Flow Measurement and lnstrumentation, Vol. 
54, 20 17, pp.88- 96 

Lokalizncjn elalctronicma DOI: 10.1016/j,llowmeu:;inst.20 ! 6.12.0 I O 
Impact Factor: 1,407 S,yt!ars hnpact Fa~tor: 1,522 
Punk1ilcjo MNiSW: 30 (Cz~~ć A) 
Rodzaj prm:y; nrtykul, Zllliięg międzynarodowy 
Udział własny: 40% 

t.B.8. P. Fiderek, T. Jaworski, R. Banasiak, J. Nowakowski, J. Kucharski, R, Wiljnrnn "lntolligem system 
for the two-phase flows diagnosis and control on the basis of raw 3D ECT data". IAPGOS, Vol. 7, 
No. I, 2017, pp. 17-23, lSSN 2083-0lS7 

Lokalizacja elektroniczna DOl: I 0.5604/01.300 ! .00 l 0.4576 
Punktacja MNiSW: 7 (C:zqść B) 
Rodznj pruoy: artykuł, Zl1Bięg międzynarodowy 

Udtii!l \\'h.lliny: 35% 

Należy nadmienić, że moje osiągnięcia naukowo-badawcze są wynikiem osobistego 
aktywnego udziału w międzynarodowym projekcie pt. ,,Development of Excellence in Non
lnvasive Diagnostic System for lndustrials and Sctentiflc Applications'' o akronimie: 
DENIDIA (2006-201 O). Projekt ten był realizowany w Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ 
w ramach 6. Programu Ramowego - Mobility • Marie Curie Host Fellowships for the Transfer 
of Knowlcdgc. Dodatkowo, byłem kierownikiem jednego projektu naukowo-badawczego 
w dziedzinie informatyki (panel ST6) oraz głównym wykonawcą w czterech innych 
projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Efektem wymiernym tych prac 
badawczych są publikacje naukowe. Licząc od momentu uzyskania stopnia doktora jestem 
współautorem: 

• 10 artykułów opublikowanych na łamach czasopism indeksowanych w bazie JCR 
oraz na liście MNiSW część A, 

• 4 rozdziałów w anglojęzycznych monografiach, 
• 1 europejskiego patentu, 
• 24 artykułów opublikowanych na łamach recenzowanych czasopism znajdujących 

się na liście MNiSW część B, 
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• 7 projektów, które łącznie uzyskały 16 nagród, bądź wyróżnień 
na międzynarodowych wystawach innowacji i wynalazczości. 

Za każdym razem byłem wykonawcą (a raz kierownikiem) interdyscyplinarnych 
zespołów badawczych. W skład tych zespołów wchodzili przedstawiciele takich dziedzin 
nauki jak: informatyka, inżynieria procesowa, automatyka, mechanika oraz metrologia. Taki 
sposób realizacji badań naukowych wymusza współautorstwo w publikacjach naukowych. 
Niemniej jednak, niniejszy autoreferat porusza tylko te osiągnięcia naukowe, które stanowią 
mój wkład w zastosowanie infonnatyki w dziedzinie tomografii procesowej . Oświadczenia 
o indywidualnym wkładzie, moim i współautorów wymienionych publikacji (w poszczególne 
etapy ich przygotowywania) stanowiących monotematyczny cykl, zostały dołączone 
do niniejszego wniosku i autoreferatu w postaci załącznika 4. 

c) Omówienie celu naukowego prac I osiągniętych wyników 
wraz z omówieniem i.eh aspektów utylitarnych 

Wprowadzenie do tematyki badań 
Podstuwowyrn obszarem moich badań dedykowanych aplikacjom przemysłowym, 

których wyniki zostały zaprezentowane w postaci przedstawionego do oceny cyklu publikacji 
powiązanych tematycznie, są komputerowe metody memwazyjnej diagnostyki 
i regulowania procesem przepływów dwufazowych mieszanin gaz-ciecz. Procesy te nalezą 
do najbardziej dynamicznie rozwijającego się nurtu badań mechaniki płynów. W ostatnich 
latach nastąpił znaczny, ale wciąż niewystarczający, postęp w rozwoju wiedzy na temat tych 
procesów (Fang Dong et al., 2012). Przepływy dwufazowe są ściśle związane z dynamicznie 
rozwijającymi się badaniami w dziedzinie inżynierii bioprocesowej, biotechnologii, inżynierii 
ochrony środowiska, w energetyce i wielu pokrewnych dziedzinach. 

Przepływy dwufazowe typu gaz-ciecz stanowią istotną część wielu procesów 
przemysłowych (Mokhatab, 2008). Jednym z przykładów ich występowania są procesy 
aeracji (Jothiprakash et al., 2015; Teng et al., 2016), które zachodzą w takich aplikacjach 
przemysłowych jak reaktory chemiczne (Kiambi et al., 2011), procesy flotacji (Vadlakonda 
and Mangadoddy, 2017) oraz urządzenia do napowietrzania wody i ścieków (Beux et al., 
2007; Guo et al., 2013). 

Dwufazowe procesy przepływowe występują również w kolumnach barbotażowych 
(Abdulmouti, 2015; Delnoij et al., 2000; Mewes and Wiemann, 2003). Ich przeznaczeniem 
jest realizacja rórnych proces6w _fizyko-chemicznych. Kontrolując wielkość powierzchni 
międzyfazowej często decyduje się o intensywności przebiegania tych procesów. Dla 
przykładu w kolumnach air-lift (Akita et al., 1988; Blazej et al., 2004; Kassab et al., 2009) 
oraz eżektorach (Balamurugan et al., 2007) pr~epływ cieczy wymuszany jest właśnie poprzez 
strumień wprowadzanego gazu. Urządzenia takie powszechnie stosowane są w przemyśle 
wydobywczym (np. procesy flotacji) (Zargaran et al., 2016) lub do wytrącania pewnych 
frakcji z cieczy w procesach sedymentacji (Malijcvsky and Archer, 2013), np. odtłuszczania 
gdzie istotna jest wielkość p~chcrzyków. 

Oddzielną i,)Tupę stanowią procesy, w których pęcherzyki gazu mogą powstawać w cieczy 
w wyniku reakcji chemicznych. Ma to miejsce np. w reaktorach chemicznych czy 
w procesach elektrolizy (Lafmcjani et al., 2017; Olesen et al., 2016), w których faza gazowa 
jest produktem (często ubocznym) reakcji chemicznej. Istnieją też procesy, w których 
pojawienie się pęcherzyków jest niepożądane np. wymiennjki ciepła lub urządzenia grzewcze, 
gdzie pojawienie się gazu świadczy o niepożądanym wrzeniu cieczy (Solotych et al. , 2016) 
i wymusza sygnalizacj9 stanu awaryjnego. Podobnie jest w pnypadku zjawisk kawitacji 
np. w pompach wirowych (Liu et al., 2015; Zhu et al., 2015). 

Omówione powyżej, tylko wybrane, przykłady istnienia j znaczenia przepływów 
dwufazowych typu gaz-ciecz w procesach przemysłowych uwidaczniają rosnące potrzeby 
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przemysłu w zakresie rozwoju uniwersalnych, nieinwazyjnych i skutecznych metod 
komputerowej diagnostyki i regulacji procesami przepływów dwufazowych 
w rurociągach poziomych i pionowych. Znajomość charakterystyki oraz rodzaju przepływu 
gaz-ciecz jest bardzo istotna podczas projektowania instalacji przemysfowych oraz w procesie 
badań numerycznych w celu weryfikacji wynik6w. Z kolei ciągłe monitorowanie 
i diagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości może stanowić istotną infom1ację o ich 
przebiegu oraz pozwoli na ich ciągłe i automatyczne kontrolowanie i regulowanie. 
Zastosowanie tego typu rozwiązań we współczesnych systemach produkcyjnych stanowi 
dzisiaj główne kierunki rozwoju i postępu technologicznego w wielu sektorach 
przemysłowych, wpisując się tym samym w trendy energooszczędnośc i i podnoszenia 
jakości. Wszędzie tam, gdzie w produkcji transportowana jest mieszanina faz gaz-ciecz lub 
gaz-ciało stałe i proces ten nie funkcjonuje optymalnic1 bądź nie jest ekonomiczny istnieje 
potrzeba zastosowania systemu, który byłby w stanic zapobiec wy::;tąpicniu awarii 
i zatrzymaniu linii produkcyjnej lub sytuacji. gdy z przyczyn złych parametrów przeptywu, 
finalny produkt będzie wadliwy. Takie rozwiązanie byłoby również niezastąpione, 
w przypadku gdy dany proces przepływu wymaga stałego nadzoru, a środowisko pracy 
stwarza zagrożenie bezpieczeństwa bądź utraty zdrowia lub życia pracowników. Potrzebny 
jest wtedy ciągły. automatyczny, nieinwazyjny a zarazem szybki monitoring trudno 
dostępnych fragmentów rurociągów. 

Informatyczne metody trójwymiarowej diagnostyki tomograficznej 
Istotną kwestią wielu systemów identyfikacji i sterowania procesów przemysłowych jest 

ich diagnostyka. Prowadzone od wielu lat badania parametrów przepływu dwufazowego 
mieszanin gaz9 ciecz, nie dają spójnego obrazu tego zagadnienia (Fang Dong et al., 2012). 
Związane to jest po części z naturą i dużą dynamiką trudnych do badania przepływów 
dwufazowych, które są. w wielu przypadkach zjawiskami stochastycznymi, ale ma również 
związek z możliwościami badawczymi. W dziedz.inie diai;,rnostyki tego rodzaju przepływów 
wykorzystywano dotychczas metody badawcze, oparte na zastosowaniu najróżniejszych 
technik pomiarowych (Brebbia and Mamrnol, 2011 ). Te stosowane powszechnie metody; 
nie pozwalały z reguły na otrzymanie identycznych rezultatów badań (w wielu przypadkach 
opis zachodzących zjawisk nic jest jednoznaczny) (Abbagoni and Yeung, 2016; Arvoh et al. , 
2012; Bertola1 2003; Ozbayoglu and Ozbayoglu, 2009), bądź też ingerowały w badany proces 
zmieniając jego charakter (Venkata and Roy, 2012; Xie et al., 2004). 

Jedną z komputerowych metod pomiarowych oferujących nieinwazyjną diagnostykę 
dynamicznych procesów przemysłowych jest Elektryczna Tomografia Pojemnościowa - ECT 
(ang. Electrical Capcicitance Tomography). Jest to technika dwu- lub trójwymiarowego 
obrazowania realizowana w oparciu o pomiar właściwości dielektrycznych badanego procesu 
np. przepływu dwufazowego. Pierwsze systemy ECT (Pląskowsk i A., Beck M.S., Thorn R., 
1995; Reinecke and Mewcs; 1996) pozwalały uzyskać jedynie przybliżoną ocenę stanu 
procesu przemysłowego, bowiem zakodowana w danych pomiarowych informacja 
reprezentowała jedynie uśredniony fragment procesu w płaszczyźnie przechodzącej przE.lz 
skanowaną czujnikiem pojemnościowym przestrzeń monitorowanego procesu tzw. 2D ECT 
(Isaksen, 1996; Yang and Peng, 2003). Przeważnie ten rodzaj infonnacji okazuje się 
niewystarczający z punktu widzenia kontroli param.etrów procesu. Obraz przekroju 
poprzecznego nie oddaje w pełni informacji o rozkładzie fa~ oraz o strukturze przepływu 
w obszarze pomiarowym. Powstaje on poprzez uśrednienie sygnału z całej elektrody 
pomiarowej, tworzą.c obraz przekroju poprzecznego zbiornika, w którym odbywa si9 badany 
proces. Zaniedbywany jest tu rozkład pola elektromagnetycznego w przestrzeni 
trójwymiarowej, a dodatkowo w przypadku długich elektrod uśrednienie to uniemożliwia 

dokonanie pomiaru w pożądanym obszarze procesu przemysłowego. Z tego też względu 
tomografia procesowa została rozszerzona o wykorzystanie innych metod przetwarzania 
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danych; takich jak: korelacja wzajemna (Mosorov et al., 2002), przetwarzanie i analiza 
obrazów, tomografia wielopłaszczyznowa (Gadd et al.; 1992; Holder, 2004; Metherall et al., 
1996; Wang et al. , 2003), etc. Niezależnie od tych rozszerze11, kJasyczna tomografia cechuje 
się poważnym ograniczeniem wynikającym z charakteru obrazu przekroju poprzecznego. 
Wiele procesów przemysłowych posiada silnie przestrzenny charakter i zredukowanie ich 
do zagadnienia płaskiego prowadzi do nieakceptowanych uproszczeń. 

Opracowany przeze mnie, w ramach pracy doktorskiej w 2006 roku, przegląd literatury 
już wtedy pozwol ił zidentyfikować szereg nierozwiązanych problemów i stanowił dodatkową 
motywacje; do prowadzenia tych badań. Większość z prac badawczych stosujących techniki 
ECT do wizualizacji różnych procesów przemysłowych implementowała metody 
rekonstrukcji2 obrazów, których wyniki pozostawiały wiele do życzenia. W metodach tych, 
w szczególności dla domeny 30, na uzyskiwanych obrazach brak było wyraźnych granic 
pomi9dzy poszczególnymi komponentami badanego procesu (Polydoridt!S and Lionhcart, 
2002; Warsito and Fan, 2005, 2003; York et al. , 2003). W wielu dziedzinach przemysłu, gdzie 
zastosowanie znalazła ju1. elektryczna tomografia pojemnościowa, dużą rolę, obok 
precyzyjnych ur:tądzeń pomiarowych, odgrywa proces przetwarzana danych pomiai:owych 
i budowania obrazu wnętrza procesu, od którego wymagana jest wysoka jakość 
otrzymywanych obrazów i jednocześnie szybkość ich uzyskiwania. Poruszone tutaj wyzwania 
dotyczą między innymi istotnych aspektów informatycznych takich, jak: zwiększenie 

rozdzielczości obrazów przy jednoczesnym zachowaniu jakości i szybkości pozyskiwania, co 
w następstwie skutkuje zwiększeniem złożoności obliczeniowej i wypracowaniem 
algorytmów efektywnego zarządzania zasobami oraz mocą obliczeniowa komputerów, błędy 
numeryczne, komputerowe modelowanie czujników pomiarowych. 

Opisane powyżej problemy sprawiły, że moje zainteresowania naukowo-badawcze 
skupiły się na tematyce dotyczącej opracowania nowych komputerowych metod 
wizualizacji i przetwanania trójwymiarowych tomograficznych danych pomiarowych 
dla potrzeb nieinwazyjnej diagnostyki i regulacji typu przemysłowych procesów 
pn:eplywu. Wyniki tych badań i opracowane metody wniosły w dziedzinę informatyki 
i w problematykę ECT wzrost jakości oraz jednocześnie szybkości wizualizacji i diagnostyki 
procesów przepływu zwiększając dokładność i jednoznaczność pozyskiwanej informacji 
diagnostycznej. Zakres badań obejmował w szczególności: 

• rozwój, implementację i weryfikację algorytmów przetwarzania surowych 
tomograficznych danych pomiarowych pochodzących z przepływów dwufazowych; 

• rozwój, implementację i weryfikację komputerowych metod przestrzennego 
modelowania i projektowania czujnik.ów ECT; 

• rozwój, implementację i weryfikację algorytmów wnioskowania rozmytego 
dla potrzeb identyfikacji i regulacji typu przep:tywów dwufazowych; 

• rozwój oprogramowania wdrażającego opracowane ww. metody do monitorowania 
i regulowania rzeczywistymi procesami przepływów. 

2 rekonstrukcja (lub też konstrukcja) obrazu. Podwójna tenninologia Jest wynikicrn różnego postrzegania 
samego procesu generowania obn:1zów tomograficznych. Z jednej strony posiadając zgromadzone dane 
pomiarowe możliwa jest konstrukcja obrazów (Polakowski et ul., 2007). Alo jednocześnie, w danych 
pomiarowych zawarta Jest zakodowana informacja o rozkładzie komponentów, faz procesu. która :z. kolei jest 
rekonstruowana w postaci oorazu (Budiik and Turak, 20 J 6; Smolik, 2013). Drugi termin jest bl iższy 
ZEll>tosowaniom przemysłowym rozważanym w niniejszym autoreferacie dlatego jest stosowany w tym 
przypadku. 
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Po obronie pracy doktorskiej moja tematyka badawcza koncentrowała się :zatem głównie 
na trzech następujących problemach: 

• algorytmy komputerowego modelowania oraz wyznaczania modelu wrażliwości 

trójwymiarowych czujników ECT dla potrzeb wizualizacji tomograficznej; 
• komputerowe metody wspierające proces projektowania czuj ników 30 ECT; 
• identyfikacja oraz regulowanie procesami przepływu dwufazowego na bazie 

wnioskowania rozmytego i trójwymiarow1.:j diagnostyki tomograficznej. 
Na rysunku nr 1 (na kolejnej stronic) umieszczone z.ostały opracowane przeze mnie 

(po uzyskaniu stopnia doktora) algorytmy dla potrzeb tomograficznej diagnostyki 
i regulowania procesem przepływów dwufazowych gaz-ciecz z zaznaczeniem ich 
utylitarności w najważniejszych projektach naukowo-badawczych, w których brałem udział. 
Algorytmy, wraz z referencją do artykułów z cyklu, zostały pogrupowane w oparciu 
o wymienione powyżej problemy badawcze. W dalszej części autoreferatu zaprezentuję 
wyniki badań prowadzonych z użyciem opracowanych przeze mnie algorytmów i metod 
komputerowych. Opis ten podzielony jest na sekcje zgodnie z wyszczególnionymi powyżej 
problemami badawczymi. 

Algorytmy komputerowego modelowania oraz wyznaczania modelu wrażliwości 
trójwymiarowych czujników ECT 

W roku 2006 po obronie pracy doktorskiej kontynuowałem prace badawcze z zakresu 
komputerowego modelowania czujników pojemnościowych. Wykonałem wówczas pierwsz~ 
prace związane z implementacją numeryczną 16-to elektrodowego systemu 3D ECT wraz 
z pełnym oprogramowaniem realizującym proces rekonstrukcji obrazów 3D, wizualizację 
trójwymiarowych tomogramów oraz przestrzenną symulację pola elektrycznego wewnątrz 
czujnika 3D ECT. Wyniki tych prac opublikowane zostały w lipcu 2006 roku w [Zał. 3 poz. 
l.B. l ]. Pierwszym moim zadaniem naukowo-badawczym było opracowanie i zweryfikowanie 
algorytmu wspierającego proces budowania komputerowego modelu trójwymiarowego 
czujnika pojemnościowego ·i rozwiąiującego zagadnienie proste w trakcie rekonstrukcji 
obrazów. Ten etap odpowiada za obliczenie rozkładu pola elektrycznego na podstawie 
zadanego rozkładu przenikalności elektrycznej wewnątrz czujnika oraz numerycznie 
wyznacza wektor wartości pojemności międzyelektrodowych. Kolejnym etapem moich prac 
badawczych było opracowanie algorytmu wyznaczania pri:estnennycb macierzy 
wrażliwości czujnika na podstawie wyznaczonych wartości potencjałów elektrycznych 
w elementach siatki. Następnie opracowałem i zaimplementowałem algorytm rozwiązujący 
zagadnienie odwrotne procesu trójwymiarowej rekonstrukcji obrazów. W ramach tego 
etapu zmodyfikowałem i zastosowa·lem dla zagadnienia 30 iteracyjne algorytmy 
rekonstrukcji obrazów stosowane już wcześniej w systemach dwuwymiarowych. Wszystkie 
wymienione tutaj algorytmy zweryfikowałem numerycznie i wraz z wynikami badań 
potwierdzającymi ich skuteczność opisałem w artykule (Zat 3. poz. I.B.1] oraz 
zaimplementowałem na platformie WINAPl C++. Zbudowałem specjalistyczne 
oprogramowanie o nazwie WinRECO, które realizowało kompletny proces rekonstrukcji 
obrazów 30. Oprogramowanie to było również wykorzystane w kolejnych badaniach 
w Laboratorium Tomografii Procesowej [nstytutu Informatyki Stosowanej Pł,, gdzie jako 
element diagnostyczny stosowana była trójwymiarowa tomografia pojemnościowa. Szczegóły 
dotyczące praktycznego wykorzystania moich algorytmów opisałem w dalszej części 

autoreferatu w sekcji ,.Utylitarno.fć zrealizowanych badań". Pozyskiwana informacja 
diagnostyczna otrzymana poprzez wizualizację rozkładu materiału w postaci obrazu 3D 
znacząco wzbogaciła możliwości zastosowania techniki tomografii pojemnościowej . 
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W ramach moich pierwszych osiągnięć w dziedzinie trójwymiarowej tomografi i 
pojemnościowej zaprojektowałem specjalny modeJ wrażliwościowy dla dwuwymiarowego 
czujnika ECT. W 2007 roku jako główny wykonawca brałem udział w projekcie N-B 
rvtNiSW nr PB-1318/Tl 0/2005/28 pt. ,,Opracowanie metody pomiarowej do identyfikacji 
struktur,,, którego kierownikiem był dr hab. inż. Mariusz R. Rząsa z. Politechniki Opolskiej. 
Przydzielone mi zadanie badawcze polegało na opracowaniu nowej metody rekonstrukcji 
obrazów dla tomografii pojemnościowej, której podstawową cechą charakterystyczną była 
poprawa zdolności detekcyjnych tomograficznego systemu diagnostycznego w sąsiedztwie 
ścian rurociągu . Biorąc pod uwagę, że dla przepływów dwufazowych gaz ciecz, występują 
bardzo złożone struktury, niejednokrotnie składające się z małych obiektów takich jak: 
pęcherzyki czy krople, opracowan.y został specjalny czujnik pojemnościowy, który umożliwił 
pomiar struktur o jednolitym rozkładzie faz w wzdłuż rurociągu, np. struktury rozwarstwione, 
pierścieniowe, korkowe. Nowatorska struktura czujnika umożliwia diagnostykę cienkiej 
warstwy cieczy przy ściance -rurociągu oraz zapewnia poprawne pomiary dla struktur 
rozwarstwionych. Cechą :l.nami(mną tego czujnika były niespotykane dotąd elektrody 
pomocnicze, które zostały zamontowane pomiędzy elektrodami pomiarowymi a ich szerokość 
była wielokrotnie mniejsza od elektrod pomiarowych. Podczal) pomiaru elektrody pomocnicze 
sąsiadujące z elektrodą pomiarową posiadają. potencjał równy przeciwległej elektrodzie 
uczestniczącej w pomiarze. W wyniku takiego rozwiązania (Rys. 2b w [Zał. 3 poz. I.B.3]) 
pojemność mier-zona jest równa wartości zastępczej trzech pojemności składowych. Poniewaz 
elektrody pomocnicze i pomiarowe znajdują siy blisko :siebie, to z rozkładu pola wynika, 
że najwyższa wrażliwość takiego układu jest blisko ścianki rurociągu, a to dodatkowo 
zwiększa wrażliwość czujnika w tym regionie. Dobierając odpowiednią szerokość elektrod 
pomocniczych można uzyskać odpowiednią proporcję wrażliwości w środku i na ściance 
ru..rociągu. Dla tak zdefiniowanej struktury czujnika opracowałem nową metodę 
rekonstrukcji obrazów, która zarówno w zagadnieniu odwrotnym, jak i prostym 
uwzględnia opracowaną geometrię czujnika. W pierwszym krok'U opracowałem algorytm 
dyskretyzacji pn:estrzeni czujnika, który uwzględnia nowe elementy konstrukcyjne 
czujnika oraz dostosowuje współczynnik gęstości siatki tak, aby zwiększyć dokładność 
numeryczną przy elektrodach i jednocześnie minimalizować wpływ pod-określoności procesu 
rekonstrukcji (tj. znacznie większa liczba punktów obrazu ~ niewiadomych równania niz 
liczba danych pomiarowych) [Zał. 3 poz. I.B.3]. Następnym etapem było zaprojektowanie 
algorytmów numerycznego wyznaczenia rozkładów potencjałów pola elektrycznego oraz 
wyznaczania macierzy wrażliwości dla czujnika tomograficznego o zwiększonej 
wrażliwości przy ściunkac.h przeznaczonego do diagnostyki przeciwprądowych przepływów 
dwu-fazowych [Zał. 3 poz. 1.B.3]. Algorytm dla poszczególnych par pomiarowych elektrod 
uwzględnia zarówno ich odmienną geometrię jak i wpływ elektrod pomocniczych. 
W klasycznym podejściu w fazie zbierania danych pomiarowych mierzone są wartości 
pojemności międzyelektrodowych pomiędzy wszystkimi możliwymi kombinacjami elektrod 
czujnika (bez powtórzefl). W tym przypadku dodatkowo doszła konieczność uwzględnienia 
specyficznej strategii podawania dla wybranych elektrod pomocniczych potencjału elektrody 
pomiarowej i co ważne: dla każdej pary pomiarowej inaczej. Ta cecha ostatecznie przyczyniła 
się do ograniczenia całkowitej liczby elektrod pomiarowych w zaprojektowanym urządzeniu 
tomograficznym wykluczając tym samym możliwość realizacji pomiaru przestrzennego 3D. 
Niemniej jednak. jak zostało wykazane w pracy [Zał. 3 poz. I.B.3], zaprojektowany system 
pomiarowy mzvczvni,1 się do zwiększenia j akości obrazowania tomog(aficmego w regionach 
przyelektrodowych czujnika dając możliwość dokładniejszego opisu zjawiska przepływów 
dwufazowych gaz@ciccz w strukturach, których najbardziej dynamiczne zmiany obserwowane 
sa grzy śc iankach rurociągu. 

Jednym z najważniejszych etapów procesu rekonstrulccji obrazów w trójwymiarowej 
tomografii pojemnościowej jest wyznaczenie macierzy wrażliwości. Jest ona głównym 
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czynnikiem wpływającym na ja.kość finalnych obrazów. Problematyka macierzy wrażliwości 
dla systemów tomografii pojemnościowych jest mi bliska już od pracy doktorskiej. Wówczas, 
ale tylko dla problemu 2D, opracowałem algorytmy nowatorskiej metody rekonstrukcji 
obrazów oraz wyznaczania macierzy czułości w oparciu o śled,enie linii pola elektrycznego, 
które stanowiły sedno prac badawczych opisanych w artykule (Loser, Wajman, Mewes, 
2001). O tym, jak wat.ny jest to problem, może świadczyć duża liczba cytowań tego artykułu, 
która obecnie wynosi 69 (wg bazy Scopus z wyłączeniem autocytowań), a chociażby w ciągu 
ostatnich 4 lat artykuł był cytowany 13 razy. Wyniki tych badań, które prowadziłem 
odbywając staż naukowy na Uniwersytecie w Hanowerze, uwzględniłem w swojej pracy 
doktorskiej. 

Dlatego tez w pracy [Zał. 3 poz. I.B. l] dla przypadku 30 ECT mój udział w pracach 
badawczych polegał na opracowaniu oraz implementacji metody wyi;nuczanią macieriy 
wrażliwości głównie w oparciu o algorytm bazujący na zależnościach energii pola 
elektrycznego. Algorytm ten dąje w większości przypadków zadawalającc wyniki 
rekonstrukcji i umożliwia dodatkowo wykonanie procesu iteracyjnej aktualizacji map 
wrażliwości, dostosowując ich naturę do zmieniającego sit, wraz z procesem rekonstrukcji 
symulowanego rozkładu pola elektrycznego. Jednak.że w roku 20141 na skutek rosnących 
wymagań diagnostycznych co do jakości obrazów, zaproponowałem istotną modyfikację 
procesu wyznaczania trójwymiarowych map wrażliwości poprzez uwzględnięnie w tym 
procesie szczegółowego rozkładu pola we wnętrzu czujnika. Opracowany 
i zaimplementowany tunelowy algorytm wyznaczania macierzy wrażliwości w każdej 
iteracji procesu rekonstrukcji konstruuje mapy wrażliwości w oparciu o śledzenie 
powierzchni budowanych wzdłuż linii sił pola elektrycznego. Jak wykazałem w artykule [Za-I. 
3 poz. I.B.6] nowe mapy wrażliwości znacznie dokładniej oddają nieliniową naturę pola 
elektrycznego, a metodę ich wyznaczania nazwałem metodą tunelową z uwagi 
na charakterystyczny kształt geometryczny generowanych rozkładów wrażliwości. Algorytm 
tunelowy bazuje na tym, że większość z deterministycznych metod rekonstrukcji obrazów, 
które stosują w swoich obliczeniach rozkłady wrazliwości, jest wyprowadzona bezpośrednio 
z tomografii liniowej (np. promienie gamma, X, metody optyczne). Możliwość 
zaadoptowania tych metod rekonstrukcji dla potrzeb tomografii nieliniowej (tj. pola 
elektrycznego) jest uwarunkowana. odpowiednio wyznaczoną macierzą wrazliwości, która 
aproksymuje podstawowe właściwości pola elektrycznego wewnątrz układu czujników ECT. 
W tomografii liniowej analiza wrażliwości polega na wyznaczeniu współczynnika osłabienia 
każdej projekcji promienia. Współczynnik ten jest wynikiem. sumy iloczynu funkcj i rozkładu 
własności fizycznych materi ału wewnątrz czujnika z wagami stanowiącymi udział wszystkich 
wokseli (definiowanych jako przestrzenne elementy trójwymiarowego obrazu np. 
czworościany) w biegu danego promienia. Uzyskane tunele wrażliwości odzwierciedlają 
wpływ poszczególnych wokseli zdyskretyzowanej przestrzeni pomiarowej czujnika 30 ECT 
na projekcję poszczególnych strumieni tj. linii sił pola elektrycznego z uwzględnieniem, co 
ważne, przestrzennego rozk ładu przenikalności elektrycznej. 

W artykule [Zał. 3 poz. I.B.6] przedstawiłem również wyniki eksperymentów 
przeprowadzonych zarówno jako symulacje jak i rzeczywiste badania przepływów 
dwufazowych z wykorzystaniem instalacji badawczej w Laboratorium Tomogrofii 
Procesowej Instytutu Informatyki Stosowanej PŁ. Efektem tych eksperymentów było 
opracowanie kompleksowej metody numerycznej weryfikacji zdo lności pomiarowej 
i rekonstrukcyjnej czujników 3D ECT. W ramach tej metody opracowałem algorytm 
metrologicznej analizy modelu wrażliwościowego. Do oceny i porównania 
zrekonstruowanych obrazów Z()Stały przyjęte następujące kryteria: znormalizowEmy średni 
błąd kwadratowy obrazu oraz współczynnik liniowej korelacji Pearsona. Przyjęte kryteria 
oceny za każdym razem wykazały zwiększoną szybkość zbieżności w przypadku 
zastosowania tunelowych macierzy wrażliwości w przeciwie11stwie do tradycyjnych metod 
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(np. bazujących na analizie energii pola elektrycznego). Cecha ta uwydatnia się bardziej 
z chwilą zwiększania agresywności (szybkości) procesu rekonstrukcji (zwiększanie 

współczynnika relaksacji). Warto tu również nadmienić, że dla (specjalnie dobranej) 
przesadnie dużej wartości współczynnika agresywności procesu w przypadku tradycyjnych 
macierzy wrażliwości ostatecznie metoda traci swoją zbieżność, a błędy rekonstrukcji z każdą 
iteracją powiększają się. Zastosowanie tunelowych macierzy wrażliwości w procesie 
rekonstrukcji owocuje nawet w tym przypadku skuteczniejszym odwzorowaniem 
rzeczywistych struktur przepływu dwu-fazowego w obrazach tomo&rraficznych. Algorytm 
tunelowy został zastosowany w procesie nieliniowej rekonstrukcji obrazów wspierającej 
proces diagnostyczny w systemie identyfikacji przepływów dwufazowych gaz-ciecz 
skonstruowanym na potrzeby realizacji projektu N-B MNiSW nr 4664/B/T02/2010/38 
pt. ,,Zastosowanie trójwymiarowej elektrycznej tomografii pojemno.foiowej do wyznaczania 
udziału faz oraz identyfikacji struktur w przepływach typu gaz-ciecz w rurociągach 
poziomych i pionowych", którego kierownikiem był dr hab. inż. Robert Banasiak. 

Komputerowe metody wspierające proces projektowania czujników 3D ECT 

Zbudowanie poprawnej struktury mechaniczno-elektrycznej czujnika pojemnościowego 
3D jest zagadnieniem złożonym (Zhang et al., 2014). Najczęściej rozkład elektrod, ich kształt 
oraz wymiary geometryczne są określane względem użytecznego zakresu wrażliwości 
pomiarowej tomografu pojemnościowego oraz względem oczekiwanego zakresu stałych 
dielektrycznych badanego medium. Wrażliwość tomografu wymaga, aby mierzone wielkości 
i zmiany pojemności miały określoną minimalną wartość, co wymu::,za z kofoi stosowaJlie 
elektrod z odpowiednio dużą powierzchnią. W przypadku techniki ECT mierzy się 
pojemności z zakresu od kilkudziesięciu do kilkuset pikofaradów a różnice tych pojemności 
wywołane zmianą rozkładu dielektryka są rzędu femtofaradów. Biorąc powyższe pod uwagą 
podczas, gdy oczekuje się od czujnika np. jednorodnej wrażliwości w całym jego obsza_rze 
pomiarowym, niezbędnym staje się wypracowanie nar-zędzi, które wspomogą czasochłonny 
i żmudny proces projektowania takiej sondy uwzględniając przy tym warunki wynikające 
z aplikacyjności dla potrzeb diagnostyki procesu przemysłowego. 

Wspomniane parametry geomctryczno-mechaniczne trójwymiarowych czujników 
pojemnościowych to przede wszystkim średnica profilu montażowego ruroc.iągu, pole 
powierzchni elektrod i ich kształt, lokalizacja, odstępy międzyelektrodowe poziome 
i pionowe, szerokość elcranów wewnątrz-elektrodowych i brzegowych, grubość izolacji 
ochronnej itp. Opracowanie czujnika na rury o różnych profilach dodatkowo przeznaczonego 
do badania frakcji o różnej wartości przenikalności elektrycznej nie jest zadaniem 
polegającym na zwykłym „przeskalowaniu'' geometrii. Pole elektryczne jest nieliniowe 
i dobór tych parametrów musi być realizowany drogą eksperymentalną przy użyciu 
np. precyzyjnego miernika RLC. W trakcie tych eksperymentów należy testowo wypełniać 
przestrzeń czujnika medium o dużej przenikalności dielektrycznej oraz gazem Qako medium 
o małej przenikalności dielektrycznej) i dokonywać statycznych pomiarów pojemności przy 
pomocy miernika. Analiza zgromadzonych w tej sposób zestawów pojemności 

międzyelektrodowych pozwala dopasować wyszczególnione powyżej parametry czujnika 
do zakresu pomiarowego systemu tomografii pojemnościowej . 

Jednym z problemów dotyczących konstrukcji trójwymiarowych czujników ECT, z jakim 
zetk.nqłem się zaraz na początku mojej przygody -z tą techniką, była identyfikacja martwych 
stref w przestrzeniach mi<ydzyelektrodowych. W 2007 roku w kontekście artykułu [Zał. 3 poz. 
1.B.1) w wyniku prowadzonej polemiki z grupą naukowców z Ohio State University pod 
kierownictwem prof. Fana opracowal:cm algorytm analizy martwych stref w obszarach 
międzyclektrodowych trójwymiarowego czujnika pojemnościowego . Wyniki dzia-łania 

algorytmu zostały opublikowane w pracy [Zat 3 poz. l.B.2]. Zostało tam wykazane, iż 
w zastosowanej przez nas koncepcji czujnika pojemnościowego 3D, martwe strefy są 
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znacząco zredukowane, a zaproponowany czujnik charakteryzuje się zwi9kszoną zdolnością 
pomiarową w porównaniu do czujnika opracowanego prze~ naukowców z USA (Warsito and 
Fan, 2003). Wnioski opublikowane w odpowiedzi zostały wsparte wynikami 
przeprowadzonych eksperymentów. To ponvoliło wyjaśnić wątpliwości podniesione przez 
naukowców z USA. 

Mechanizmy wypracowane w kontekście opisanego problemu przyczyniły się 

do opracowania komputerowej metody wyznaczania właściwości geometrycznych 
i mechanicznych czujników 30 ECT przeznaczonych do konkretnych zastosowań. 
Na działanie metody składa się szereg algorytmów opracowanych przeze mnie 
i zaimplementowanych we wspomnianym j uż wcześniej oprogramowaniu WinRECO, w tym 
przede wszystkim algorytmy generowania modelu czujnika 3D ECT, symulacji pola 
elcktryczncgo oraz metrologicznej i wrażliwościowej analizy martwych stref czujnika. 
Metoda została wykorzystana m. in. przy opracowywaniu materiału do artykułów [Zał. 3 poz. 
ll.A.2] i [Zał. 3 poz. II.A.3], gdzie byłem odpowiedzialny za proces wytworzenia czujników 
3D ECT i budowy stanowiska badawczego. W każdej z tych prac warunki aplikacyjnośc i były 
różne, stąd istniała potrzeba wypracowania odrębnej koncepcji czujników. 

Badani.a, opisane w [Zał. 3 poz. II.A.2], miały na celu ocenę przydatności systemów ECT 
pod kątem poszukiwania defektów w strukturze dielektryka. Czujnik 3D ECT składał się 
z czterech pierścieni el(;)ktrod. Elektrody w kolejnych pierścieniach były przesunięte 
względem elektrod z poprzedniego pierścienia o 5°. Dodatkowo środkowe pierścienie 
zawierały o cztery elektrody więcej. Takie podejście przyczyniło się do wyrównania 
jednorodności efektywnego obszaru obrazowania w całej przestrzeni czujnika oraz pomogło 
zredukować liczbę przesileń natężenia pola elektrycznego w pobliżu zewnętrznych krawędzi 
czujnika. Jednakże najbardziej zauważalnym zyskiem było zwiększenie zdolności detekcji 
w środkowych sekcjach czujnika. 

Z kolei w badaniach [Zał.5 poz. II.A.3] nad rozwojem algorytmów rekonstrukcji obrazu 
dla elektrycznej tomografii pojemnościowej 3D zastosowana została metoda Czasowego 
Algorytmu Rekonstrukcji Obrazów, jako alternatywa do klasycznego podejścia rekonstrukcji 
obrazów z sekwencji czasowych ramek pomiarowych (tradycyjne podejście 4D, gdzie 
czwarty wymiar jest czasem trwania eksperymentu). Zbudowany czujnik posiadał środkowe 
pierścienie węzsze od tych na zewnątrz. W dotychczasowych sondach mierzon.e wartości 
pojemności pomiędzy elektrodami wewnętrznych pierścieni były zdecydowanJ e wyższe niż 
9 ektrod z warstw zewn9trznych. Przy dynamicznych procesach, w których 
dodatkowo istnieją chwilowe, a zarazem duże różnice przenikalności dla poszczególnych 
frakcji, obserwuje się znaczne niejednorodności w zbiorze wartości pojemności, cz9sto 
wykraczające poza te zmierzone dla czujnika jednorodnie wypełnionego medium o 
maksymalnej przenikalności elektrycwcj . To sprawiało, że zastosowany system pomiarowy 
ECT generował wartości wykraczają.ce poza zakres przetwornika zakłamując wyniki 
eksperymentów. W ramach tych prac zaproponowałem modyfikację sondy poj emn.ościowcj , 
która polegała na zwężeniu środkowych warstw, co spowodowało wyrównanie zakresu 
wartości pomiarowych równ ież dla dynamicznych procesów. 

Procesy przemysł.owe, które diagnozowałem w ramach moich pierwszych prac 
badawczych, charakteryzowały się stosunkowo małą różnicą w wartościach przenikalności 
dielektrycznej pomiędzy użytymi materi ałam i . W kontraście do powietrza m.in. stosowałem 
granulaty z tworzywa sztucznego (np. pcv, ertalon), ryż lub żwir (piasek) [Zał. 3 poz. II.L.9] 
i [Zał. 3 poz. ll.L.l lJ. Z odmiennymi warunkami spotkałem się przy realizacji przywołanego 
już raz projektu N-B nr 4664/B/T02/2010/381 w ramach którego diagnozowane były 
przepływy dwufazowe gaz - ciecz. Stosowane wówczas ciecze ;j. glikol polipropylenowy, 
karboksymetyloceluloza ale również i woda charakteryzowały się znacznie (bo nawet 80-cio 
krotnie) wyższą wartością przenikalności elektrycznej w stosunku do powietrza. W wyniku 
przeprowadzonych symulacji dla czujnika, którego elektrody były zamontowane na zewnątrz 
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nu:y, zauważyłem, że pole elektryczne skupione było głównie na obrzeżach rury wewnętrznej 
wykonanej z PCV o wmiości przenikalności elektrycznej znacznie mniejszej niż ciecz 
wypełniająca przestrzeń czujnika i nie mogło wniknąć w badaną ciecz. To zjawisko 
(widoczne na rys. 5a w [Zał. 3 poz. I.B.4]) nie istniało w przypadku zaprojektowanego przeze 
mnie czujnika z elektrodami montowanymi we'WTiętrznie [Zał. 3 poz. I.B.5) i [Zał. 3 poz. 
11.E.16] również wypełnionego tą samą cieczą. Pole elektryczne głębiej wnikało w środek 
czujnika w wyniku czego, równomiernie rozkładało się w ca-łej jego przestrzeni. Opracowany 
przeze mnie algorytm komputerowe~o wyznaczaniu płlfametrów geometrycznych 
czujnika w kierunku zmniejszenia niejednorodności rozkładu wrażliwości pozwolił 
skutecznie dobrać właściwą geometrię oraz przestrzenny rozkład elektrod czujnika do badań 
cieczy o wysokiej wartości wzgl~dnej przenikalności dielektrycznej. Na podstawie 
uzyskanych wyników działania metody opracowałem projekt czujnika, a rezultaty 
przeprowadzonych eksperymentów opublikowane w [Zał. 3 poz. l.B.5] wykazały większą 
skuteczność opracowanego modelu czujnika dla potrzeb wizualizacj i przepływów. 

W Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ do badań nad trójwymiarowa tomografią 

pojemnościową zespół TomoK1S (tj. zespół naukowców w Instytucie Informatyki Stosowanej 
Politechniki Łódzkiej zajmujących się problematyką tomografii procesowej) wykorzystuje 
tomograf ET3 zaprojektowany i zbudowany przez naukowców Instytutu Radioelektroniki 
Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem doc. dr. inż. Romana Szabatina (Brzeski et al. , 
2003). Ważną, z punktu widzenia zastosowań przemysłowych, funkcjonalnością tego 
urządzenia jest możliwość doboru wartości wzmocnie11 wzmacniaczy toru pomiarowego 
dla poszczególnych par pomiarowych elektrod. Cecha ta sprawia, że urządzenie jest 
uniwersalne i może być stosowane do diagnostyki różnych procesów. Przy zastosowanJu 
czujnika 3D ECT 32-elektrodowego dostępnych jest 496 torów pomiarowych sterowanych 
czterema parametrami decydującymi o stabilności i amplitudzie sygnału, wpływającymi na 
SNR (ang. signal-to-noise ratio) pomiaru. Konfigurowaniu podlegają dwa wzmacniacze, w 
tym dla każdego po 4 wartości nastaw oraz rezystor i kondensator sprzę:zenia zwrotnego tj . 
razem 12 wartości nastaw. Taka różnorodność konfiguracji sprawia, że ręczne dostrajanie 
tomografu do wymaganej geometrii cztajnika pojemnościowego byłoby niezwykle 
czasochłonne. Jednocześnie z punkh1 widzenia specyfiki trójwymiarowych czujników 
pojemnościowych bardzo ważna jest precyzyjna konfiguracja tomografu w taki sposób, aby 
pomimo duzych odległości pomiędzy elektrodami, różnorodnej geometrii czujników oraz 
różnorodnej specyfiki procesów przemysłowych wartości pomiarowe oscylowały w zakresach 
pomiarowych urządzenia i dawały znaczącą różnicę pomiędzy pomiarami dla pustego 
i wypełn ionego czujnika. Z uwagi na te aspekty opracowałem i zaimplementowałem 

metodę, która automatycznie dobiera parametry wzmocnień dla wszystkich kanałów 
pomiarowych dostosowując tym samym urządzenie do dowolnej geometrii czujnika [Za.ł. 

3 poz. JI.L.17]. Metoda została zweryfikowana przez zespół TomoKIS podczas prowadzenia 
badań eksperymentalnych dostosowując urządzenie ET3 do różnych czujników i procesów 
przemysłowych (m.in. [Zał. 3 poz. Il.L.11], [Zał. 3 poz. n.L.13) oraz [Zal. 3 poz. II.L.14]). 

W trakcie wieloletniej pracy naukowo-badawczej zetknąłem si9 z wieloma potrzebami 
aplikacyjności techniki 30 ECT do róznorodnych procesów przemysłowych. Nadrzędnym 
celem było zbudowanie takiej struktury czujnika, która spowodowałaby wzrost rozdzielczości 
pomiarowej oraz wzmocnienie wrażliwości w najbardziej pożądanych jego obszarach 
Qednorodnie bądż tylko przy ściankach). W celu weryfikacji łych parametrów jednoznacznie 
identyfikujących lepszą bądź gorszą przydatność (aplikacyjność) czujnika do konkretnych 
zastosowa11 w roku 20 l3 dla potrzeb projektu N-B nr 4664/B/T02/2010/38 opracowałem 
zbiór algorytmów do metrologicznej anąlizy zdolności pomiarowej oraz wrnżliwościowej 
trójwymiarowych czujników ECT pod kątem możliwości skanowania przepływu mieszanin 
gaz-ciecz [Zał. 3 poz. l.B.4]. W ramach prac przeprowadziłem numeryczną analizę rozkładu 
wrażliwości dla zaprojektowanych nowych struktur trójwymiarowych czujników w celu 
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oceny ich zdolności pomiarowej. Należy tu podkreślić, iż przeprowadzona symulacja 
efektywnie wspomogła proces optymalnego doboru geometrii czujnika w kryterium 
jednorodn.ości rozkładu wrażliwości dla potrzeb badań mieszanin z udziałem cieczy 
o wysokiej wartości względnej przenikalności elektrycznej. 

Identyfikacja oraz regulacja procesami przepływu dwufazowego na bazie 
wnioskowania rozmytego i trójwymiarowej diagnostyki tomograficznej 

W zastosowaniach przemysłowych, jak i laboratoryjnych, ważne jest przedstawienie 
przepływów wielofazowych w sposób, który zarówno zobrazuje samo zachowanie materiału 
(badania jakościowe), jak również pozwoli na oszacowanie charakterystycznych parametrów 
dynamicznego procesu przepływu (badania ilościowe) w czasie rzeczywistym. Dwufazowe 
procesy przemysłowe (ciecz/ciecz, ciecz/gaz) charakteryzują się wysokimi wymaganiami 
dotyczącymi zarówno ich kontroli jak i monitorowania. Komputerowe systemy pomiarowe 
oparte na analizie i przetwarzaniu informacji wizyjnej w porównaniu do klasycznych narzędzi 
pomiarowych posiadają dwie główne zalety pozwalające sprostać tym wymaganiom. 
Zdecydowanie lepiej uwidaczniają zjawiska fizyko-chemiczne (w czasie i przestrzeni) 
zachodząci;: podczas procesu przemysłowego, co w następstwie pozwala na opracowanie 
lepszych metod kontroli i diagnozowania procesów przemysłowych. 

Moim wkładem własnym w tę dziedzinę było opracowanie i zweryfikowanie algorytmu 
wyznaczania udziału objętościowego faz przepływu dwu-fazowego w oparciu 
o trójwymiarowe obrazy tomograficzne [Zał. 3 poz. II.E.13]. Algorytm ten był nowym 
rozwiązaniem w dziedzinie diagnostyki przepływów dwufazowych mieszanin gaz-ciecz. 
Bazował na analizie i przetwarzaniu trójwymiarowych tomogramów przepływu i wyznaczał 
procentowy udział frakcji cieczy w objętości czujnika stosując klasyczne algorytmy 
segmentacji obrazów (nie mechanizmy sztucznej inteligencji). Jako wynik końcowy, oprócz 
zwróconej wartości udziału, oprogramowanie budowało obraz trójwymiarowy 
z wyodrębnioną frakcją cieczy. W ramach tych badań opracowałem również algorytm 
do analizy błędów w ocenie podziału faz ciecz,gaz. W celu weryfikacji uzyskiwanych 
wyników metody opublikowanej w (Zał. 3 poz. LB.4] opracowałem również algorytm 
wyznaczania procentowego udziału faz bazujący na analizie obrazów przepływu 
pozyskanych z kamery CCD [Zał. 3 poz. 11.L.15]. 

Rezultaty tych badań stały się dla mnie inspiracją do podjęcia kolejnych prac badawczych 
w zakresie rozwoju metod diagnostyki przepływów. Kontynuowanie przeze mnie tego tematu 
badawczego uz.asadniały wciąż duże potrzeby w zakresie uniwersalnej, automatycznej 
i bezinwazyjnej metody do monitorowania i regulacji procesami przepływów dwufazowych. 
Jednocześni e analiza literatury światowej pozwoliła mi stwierdzić, te wówczas (tj. rok 2010) 
nie istniały alternatywne inteligentne metody diagnostyki i sterowania. szczególnie 
z zastosowaniem tomografii pojcmnoś.ci,Qwej. 

W latach 2011 - 2014 uzyskałem finansowanie dla projektu naukowo-badawczego (N-B) 
SONATA o numerze 201 l/01/D/ST6/07209 pt. ,,Inteligentny system sterowania przepływem 
dwufazowym w oparciu o pojemno.foiowe tomograficzne techniki diagnostyczne". którego 
bylem kierownikiem. Podstawowym celem zrealizowanym przeze mnie w ramach tego 
projektu, było zbudowanie i eksperymentalna weryfikacja inteligentnego systemu 
diagnostyczno - sterującego na potrzeby monitorowania i automatycznego regulowania 
procesów przepływów dwufazowych mieszanin gaz-ciecz w rurociągach pionowych 
i poziomych o przekroju walcowym. lnfonnacja diagnostyczna pozyskana na bazie 
wnioskowania rozmytego umożliwiła mi opracowanie metody przestrzennej identyfikacji 
charakterystyki przepływu. wyznaczania map przepływów oraz ich analizy. To z kolei 
stanowi sygnał wejściowy dla algorytmu sterującego przebiegiem procesu przepływowego 
jako kompleksowa wiedza o bieżącym stanie tego procesu. W tym celu zastosowałem 
wnioskowanie oparte na logice rozmytej i jako dane wejściowe wykorzystałem surowe dane 
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pomiarowe. Dzięki zastosowaniu techniki trójwymiarowej tomografii pojemnosc1owej -
JO ECT możliwa jest nieinwazyjna diagnostyka i monitorowanie wnętrza wybranego 
fragmentu przepływu, realizowana w czasie rzeczywistym. Istotą tych prac badawczych 
było opracowanie mechanizmów opartych na technice kJasteryzacji rozmytej oraz 
analizy relacji przestrzennych do wyznaczania kształtów i lokalizacji struktur 
przepływu z surowych przestrzennych danych pomiarowych (nie obrazów) oraz 
regulowania tego przepływu. Było to całkowicie nowe rozwiązanie nie opisywane 
wcześniej w literaturze naukowej. Docelowo opracowane metody i algorytmy zostały 
wdrożone w instalacji przepływu dwufazowego gaz-ciecz w skali półtechnicznej 
(półprzemysłowej) i współdziałają w pętli sprzężenia zv.,Totnego. 

Efektem końcowym moich prac badawczych w ramach powyższego grantu jest 
zbudowany inteligentny system diagnostyki i sterowania o akronimie intelliFlowControl 
zdolny do kompleksowej oceny i charakterystyki dwufazowego przepływu na podstawie 
tomograficznych danych pomiarowych jego wnętrza oraz zdolny do definiowania sygnałów 
sterujących utrzymujących proces przepływu na zadanym poziomie. System całkowicie 
obsługuje instalację badawczą zbudowaną w Laboratorium Tomografii Procesowej 
im. Prof. Tomasza Dyakowskiego w Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ. We wrześniu 
2015 roku do Polskiego Urzędu Patentowego został zgłoszony wniosek o numerze P.413804 
o ochronę wynalazku pt. ,,Rozmyty regulator do sterowania typem przepływu dwufazowego". 
Zgłoszenie zostało opublikowane w zasobach UP RP. Wartością dodaną opracowanego 
rozwiązania jest jego potencjał komercjalizacyjny. Rozwiązanie zostało zaprezentowane 
licznemu gronu potencjalnych odbiorców z przemysłu (Azoty Włocławek, Orlen S.A., 
National Instruments) i stanowi obecnie element oferty wdrożeniowej Politechniki Łódzkiej. 

Rdzeń systemu intelliFlowControl stanowią dwa algorytmy: 

• algorytm identyfikacji typu przepływu dwufazowego w oparciu o surowe dane 
tomograficzne i wnioskowanie rozmyte, 

• algorytm regulatora rozmytego do inteligentnego regulowania typu przepływu 
dwufazowego pracującego w pętli sprzężenia zwrotnego z algorytmem 
identyfikacji. 

Pierwszym etapem algorytmu rozmytej identyfikacji [Zał. 3 poz. I.B.7] jest 
klasteryzacja rozmyta FCM w odmianie FCE (Fuzzy c-elliptotypes) odpowiedzialna za opis 
podstawowych struktur przepływu jak korki i rzuty. Informacje opisu wygenerowane przez 
blok klasteryzacj i wraz z wynikiem analizy danych surowych są przekazywane do bloku 
właściwej identyfikacji przepływu, który wykorzystuje algorytm opisujący aktualny stan 
przepływu na bazie zarówno mapy relacji przestrzennych między obiektami jak i rozmytej 
oceny tych relacji (Zadeh, 1999). Otrzymana mapa, uwzględniająca wzajemne położenie, 
zajmowaną przestrzeń i kształt struktur, jest ostatecznie wykorzystana, jako wektor cech 
charakterystycznych typu badanego przepływu w procesie dopasowywania do wzorców 
typów przepływów uzyskanych wcześniej na drodze eksperymentów i służy do opracowania 
wielu kolejnych map przepływów w zależności od rodzaju rurociągu oraz użytego do badań 
medium. Posiadane mapy przepływów stanowią wzór dla relacji regulowania i bieżącego 
charakteru przepływu. 

Mój pomysł opracowania algorytmu identyfikacji opierał się na wykorzystaniu surowych 
tomograficznych danych pomiarowych (nie obrazów) pozyskanych przestrzennie z sondy 
umieszczonej na badanym odcinku instalacji oraz na bezpośredniej analizie tych danych 
i identyfikacji kształtów struktur badanych przepływów, a następnie, na podstawie 
uzyskanego opisu struktur, wnioskowaniu o charakterze przepływu [Zał. 3 poz. I.B.7]. 
Operowanie na surowych danych tomograficznych w celu rozpoznania struktur przepływów 
dwufazowych stanowi efektywne (również pod względem czasu przetwarzania) uzupełnienie 
opracowanej w 2012 roku, w ramach projektu nr 4664/B/T02/2010/38 kierowanego przez 
dr hab. inż. Roberta Banasiaka, metody bazującej na analizie zrekonstruowanych obrazów 
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lrójwym.iarowych oraz implementujących skomplikowane metody zrównoleglania obliczeń 
adresowane na procesory graficzne. Mimo, iż poprzednia metoda dawała zadowalające 
wyniki, to podczas jej stosowania istniało ryzyko pominięcia (niewykrycia) pewnych 
charakterystycznych elementów przepływów takich jak rzuty czy korki, które są. dynamiczne 
a zarazem istotne w procesie rozpoznawania charakteru przepływów dwufazowych. Znaczna 
część informacji diagnostycznej mozc zostać uzyskana już bezpośrednio na etapie analizy 
surowych tomograficznych danych pomiarowych jeszcze przed procesem rekonstrukcji 
obrazu. Analiza tego typu danych znacznie zmniejsza ryzyko pominięcia i.stotnych elementów 
charakterystycznych takich jak drobne pęcherze czy rzuty niewykrywane właśnie w trakcie 
procesu rekonstrnkcji. Przetwarzani1.: surowych danych tomograficznych wiąże się 

ze znacznym wzrostem liczby punktów pomiarowych przebiegu, ponieważ zrekonstruowanie 
wszystkich ciągle napływujących danych tomograficznych jest zadaniem czasochłonnym. 
W następstwie tego, pomijając proces rekonstrukcji obrazów, ocena typów przepływów jest 
możliwa do zastosowania w ciasic rzeczywistym procesu bez konieczności aplikowania 
dodatkowego drogiego sprzętu komputerowego opartego na szybkich kartach graficznych 
oraz metod zrównoleglania obliczeń i wykonywania ich na procesorach graficznych, 
a szybkość przetwarzania jest ograniczona tylko wydajnością tomograficznego systemu 
pomiarowego ( obecnie w przypadku ET3 dla 32 elektrod pomiarowych to jest 
12 kompletnych ramek pomiarowych na sekundę). Zaproponowane przeze mnie rozwiązanie 
unrJlR7f7a irnplementacie. co zdecydowanie minimalizuje ostateczne koszty całego systemu. 

Prace badawcze nad blokiem rozmytej idcntyfikacj i prowadziłem jako kierownik zespołu 
badawczego. który powołałem dla potrzeb realizacji mojego projektu. Jednym z członków 
zespołu był mgr in-1.. Paweł Fiderek - doktorant w 11S PŁ. Pełnie funkcję_ promotora 
_pomocniczego jego przewodu doktorskiego (promotor dr hab. inż. Jacek Kucharskij prof. PŁ). 
Wspólnie z doktorantem opracowałem algorytm wnioskowania rozmytego, który bazuje 
na cechach statystycznych przepływu pomijając przy tym zbiór wzorców i eliminując tym 
samym potrzebę budowania bazy wiedzy o przepływie. W algorytmie zastosowany został 
unikalny kształt funkcji przynależności, których boki konstruowane są na bazie funkcji 
wykładniczych. Dało to możliwość dostosowywania systemu rozpoznawania pod kątem 
subiektywnej oceny użytkownika końcowego oraz dopasowania proc-esu identyfikacji 
do specyficznych cech instalacji poprzez korektę wyłącznie wartością jednego parametru. 

Opracowany algorytm identyfikacji pozwala na monitorowanie przepływów w czasie 
rzeczywistym w sposób bezpieczny i nieinwazyjny dla badanego procesu. Umożliwia też 
dokładną analizę dynamiki procesu przepływu wyznaczając wzorce i struktury przepływów 
oraz podatność rurociągu na zakorkowania. Warto tu wspomnieć, że jednym z atrybutów 
opracowanej metody jest jej przydatność do opracowywania nowych map przepływów. Jedną 
z cieczy! na których miałem możliwość testować system, był glikol propylenowy. Jest to 
ciecz hir;rroskopijna, która z czasem zmjenia swoje parametry absorbując wilgoć z otoczenia. 
Co istotniejsze, z uwagi na niską wartość napięcia powierzchniowego glikol jest cieczą, która 
ulega spienianiu w trakcie przepływu warunkując niestabilność tworzenia si9 struktur i brak 
powtarzalności charakteru przepływu przy tych samych nastawach w krótkich odstępach 
czasu. 'ra cecha wszak determinuje ją do różnych zastosowań1 gdzie istnieje potrzeba 
odbierania nadmiernej wilgoci z procesu lub wymiany ciepła np. w kolektorach stonecznych. 
Ale dodatkowo ta cecha sprawia również, Z<;l brak jest opracowanych jednoznacznych map 
przopływów dla instalacji z udziałem tej cieczy (Parsi et al., 2015; van Nirnwegen et al., 
2015). Opracowana metoda identyfikacji okazała się niezwykle pomocna przy budowaniu 
takich map m.in. dla instalacji w Laboratorium Tomografii Procesowej Instytutu. Nowe mapy 
uwzgl9dniają dopuszczalny zakres pomiarowy dla strumienia gazu oraz strumienia cieczy 
podawanych do instalacji. Wyznaczenie takich map przepływu na podstawie wyników 
algorytmu identyfikacji przepływów dwufazowych okazało się niezbędne zwłaszcza 
dla poziomych sękcj i pomiarowych. Mapy dla tych sekcji różnią się znacząco od tych 
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powszechnie używanych np. w obszarze przejścia pomiędzy przepływem tłokowym 
a rzutowym [rys 1. w artykule (Zał. 3 poz. LB.7)]. 

Ponadto, z punktu widzenia potrzeb przemysłu zadanie diagnostyki jest kluczowe, 
ponieważ oprócz właściwej identyfikacj i typów przepływów algorytm udostępnia mechanizm 
wykrywania różnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu procesu, które mogą i często 
skutkują całkowitym zatrzymaniem procesu, gorszą jakością finalnego produktu lub nawet 
możliwością wystąp ienia sy1uacji niebezpiecznych - wypadków, katastrof. Opracowany 
algory1m identyfikacji rodzaju przepływu jest również skutecznym narzędziem właśnie 
do wykrywania sytuacji niepożądanych. 

Algorytm modułu sterowania pracą instalacji generującą przepływy dwu•fazowe, 
opisany w [Zał. 3 poz. I.B.8], wykorzystuje z kolei informacje o obiektach i ich relacjach 
przestrzennych do pracy w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Moduł ten umożliwia 
zadawanie typu przepływu w konkretnych odcinkach instalacji przemysłowej oraz zbadani<.: 
wpływu czynników zakłócających (np. gwałtowne zmiany ciśnienia układu, sytuacje 
awaryjne) na przebieg przepływu. Algorytm bazuje na metodzie wnioskowania rozmytego, 
dzięki czemu sarn automatycznie podejmuje decyzje o strategii regulacji. Gruntowna analiza 
dostępnej literatury, przeprowadzona przeze mnie w 201 O roku, pozwoliła stwierdzić, że 
do tej pory nie opracowano podobnej komputerowej metody regulowania typem przepływu, 
bazującej na przestrzennej diagnostyce tomograficznej i wnioskowaniu rozmy1ym. 

W algorytmie zaimplementowany został mechanizm bezpieczeństwa, który realizuje dwa 
zadania. Po pierwsze, prowadzona jest obserwacja bieżącego stanu procesu w kierunku 
wykrywania zaistniałych nieprawidłowości. Po drugie, analiza aktualnych sygnałów 
diagnostycznych pod kątem ryzyka -wystąpienia sytuacji awaryjnej i zapobieganie takim 
sytuacjom. 

Algorytm sterowania pracą instalacji charakteryzuje się nie tylko dużą szybkością reakcji, 
ale również uniwersalną aplikacyjnośćią. Przeznaczony jest do różnorodnych procesów 
przepływów dwufazowych, które wymagają precyzyjnego i efektywnego sterowania. 
Wspomniana precyzyjność została osiągnięta poprzez rozróżnienie sygnałów wejściowych 

na dwie klasy. Nie ma tu klasycznego rozmywania, ponieważ sygnałami wejściowymi są 
dwie relacje rozmy1e (tj. aktualny oraz zadany typ przepływu) oraz dwie liczby rozmyte (tj. 
przybliżona wartość strumienia gazu oraz przybliżona wartość strumienia cieczy). Podobnie 
jak w algorytmie identyfikacji, tu też zostały zastosowane te same funkcje przynale1ności, 
ponieważ precyzyjniej oddają one nieostrą naturę granic pomiędzy poszczególnymi typami 
przepływów. Dzięki temu cechą charakterystyczną regulatora jest to, że możliwe jest 
dokonywanie zmian nastaw typu przepływu poprzez zmianę wartości tylko jednego 
parametru, a zmiana ta optymalnie wykorzystuje efektywność urządień zasil ających unikając 

ich nadmiernych obciążeń, wydłużając ich żywotność i eliminują.c tym samym dodatkowe 
koszty użytkowe. Ponadto, ta funkcjonalność odpowiedzialna jest również za zapobieganie 
sytuacji zapętlenia regulatora w przypadku, gdyby nastąpiła próba uzyskania 
nieobsługiwanego lub niepożądanego typu przepływu. 

Dodutkową cechą jest stosunkowo łatwa aplikacyjność, która może być zrealizowana 
przez samą kadrę techniczną obsługującą instalacje przepływu. Zostało to osiągnięte dzięki 

udostępnieniu dla użytkownika końcowego zbioru indywidualnych parametrów oraz 
intuicyjnych reguł wnioskowania. Główne badania zostały przeprowadzone między innymi 
w zakresie opracowania metody automatycznego doboru kształtu oraz ilości funkcj i 
przynależności wejściowych i wyjściowych regulatora. Dlatego też, nic jest wymagane 
konstruowanie żadnych dodatkowych (często skomplikowanych) modeli komputerowych 
instalacji przepływu, co często było podstawą przy klasycznych regulatorach. To wszystko 
sprawia, że opracowany w ramach mojego projektu naukowo-badawczego algorytm 
sterowania może być oferowany jako wbudowany zamknięty (ang. typ Black·Box) komponent 
inteligentnego urządzenia przeznaczonego do regulowania typu przepływu dwu-fazowego. 
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Utylitarność zrealizowanych badań 
Istotnym aspektem wymienionych obszarów badań jest praktyczne wdrożenie 

opracowanych przeze mnie nowych metod komputerowych i algorytmów do pracy 
w warunkad1 rzeczywistych. Pierwszym przyk ładem jest opracowanie w 2009 roku 
kompletnego oprogramowania dla potrzeb monitorowania stanu instalacji przepływów 
dwufazowych gaz-ciecz. Badania, prowadzone przy współpracy z naukowcami z Politechniki 
Opolskiej, polegały na zwiększeniu wrażliwości przy ściankach czujników systemu ECT dla 
potrzeb diagnostyki przepływów przeciwprądowych w odcinkach pionowych - projekt N-B 
PB~ 1318/Tl 0/2005/28 pt. ,,Opracowanie metody pomiarowej do identyfikacji struktur 
w przepływie dwufazowym gaz-ciecz". Dla potrzeb projektu zmodyfikowałem i udostępniłem 
program WinRECO, w ramach którego zaimplementowane zostały specjalistyczne metody 
analizy danych surowych i dwuwymiarowych obrazów przekrojów poprzecznych. 

W latach 2006- 2010 brałem czynny udział w pracach naukowo-badawczych ale również 
i administracyjnych międzynarodowego projektu DENIDIA. Jednocześnie byłem 
odpowiedzialny za przygotowywanie wniosku oraz dalsze prowadzenie i raportowanie iMego 
krajowego projektu przyznanego przez MNiSW, którego celem było wsparci~ uczestnictwa 
we wspomnianym programie międzynarodowym DENIDIA. Opracowałem metody 
badawcze, które przyczyniły się do uzyskania dwóch głównych celów projektu DENID1A tj. 
poprawy zdolności pomiarowej systemów tomografii pojemnościowej oraz pozyskiwania 
trójwymiarowych danych pomiarowych, tworzenia obrazów i wizualizacji przy jednoczesnym 
zachowaniu głównej zalety systemu jaką jest szybkość zbierania danych. Opracowane przeze 
mnie algorytmy umożliwiły realizację zadań regulacji i synchronizacji pojemnościowego 
czujnika obrotowego [Zał. 3 poz. II.L.14], rekonstrukcji obrazów w trybie tomografii dwu
modalnej pojemnościowo-rczystancyjnej [Zał. 3 poz. 11.L.8] dla czujnika przeznaczonego 
do wizualizacji wielofazowych procesów przepływu [Zał. 3 poz. Il.E.14] [Zał. 3 poz. II.E.15]. 
Mój wkład w to drugie zadanie przyczynił się do opracowania koncepcji wielomodalnego 
systemu pomiarowego (Gam.ma, ECT, ERT). Rozwiązania zastosowane w czujniku tego 
systemu chronione są patentem europejskim, którego jestem współautorem. 

Jednocześnie należy nadmienić, ze jednym z najważniejszych osiągnięć projektu 
DENID1A jest laboratorium naukowo~badawcze Tomografii Procesowej im. prof. Tomasza 
Dyakowskiego w IIS PŁ. Brałem czynny udział w pracach projektowych, organizacyjnych 
oraz konstrukcyjnych. W Laboratorium znajdują się trzy instalacje do nieinwazyjnego 
badania zjawisk fizyko-chemicznych w przepływach wielofazowych. W celu zapewnienia 
możliwości przeprowadzenia badań w warunkach analogicznych do mających miejsce 
podczas rzeczywistych procesów przemysłowych, obiekt zaprojektowano i zbudowano 
w skali przemysłowej . 

W 20 11 wraz z dr hab. inż. Robertem Banasiakiem uko11.czyłem projektowanie 
oprogramowania o nazwie TomoKISStudio [Zał. 3 poz. II.L.17]. Zbudowana platforma 
programowo-sprzQtowa jest kompleksowym narz<;dzicm przeznaczonym dla systemów 
elektrycznej tomografii procesowej i jest podstawowym oprogramowanjem diagnostycznym 
w laboratorium tomografii procesowej. W procesie tworzenia tego oprogramowania 
samodzielnie opracowałem algorytmy odpowiedzialne za: 

• komunikację i konfigurację urządzel'1 tomograficznych, 
• komputerową metodę automatycznego doboru parametrów konfiguracyjnych 

tomografu w celu dostosowania przestrzennych czujników tomograficznych 
do potrzeb konkretnych procesów, uwzględniając przy tym charakter badanego 
medium oraz różnorodną gcomctriQ czujnik,Sw tak, aby wartości pomiarowe 
oscylowały w zakresach pomiarowych urządzenia i dawały znaczącą różnicę 

pomiędzy pomiarami dla pustego i wypełnionego czujnika, 
• budowę modelu komputerowego czujników 30 ECT oraz 3D ERT w tym generatory 

siatki elementów skończonych, swobodnego rozkładu przestrzennego elektrod 
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pomiarowych, przestrzennego rozkładu potencjałów pola elektrycznego oraz rozkładu 
wrażliwośc i [Zał. 3 poz. ll.E.12], 

• wyznaczanie modelu wrażliwości w oparciu o algorytm tunelowy, 
• rekonstnikcję obrazów tomograficznych w trybie tomografii dwu-modalnej 

pojemnościowo-rezystancyjnej (algorytm opracowany na potrzeby realizacji projektu 
DENIOIA), 

• sterowanie i synchronizacj<r pojemnościowego czujnika obrotowego (algoryt.m 
opracowany na potrzeby realizacji projektu OĘ:t;ł IDTĄ), 

• transmisję tomograficznych danych pomiarowych w sieci Intemet umożliwiając tym 
samym jednoczesną zdalną diagnostykę w różnych (często oddalonych od siebie) 
sekcjach pomiarowych, 

• ana.lizę przepływów na postawie zrekonstruowanych obrazów tomograficznych, które 
zwracają informację o procentowym udziale faz przepływu [Zał. 3 poz. II.E.13], 

• graficzny interfejs użytkownika, wielowątkową i wielomodułową strukturą 
oprogramowania. 

Opracowan~ oprogramowanie TomoKISStudio wraz z zaimplementowanymi moimi 
algorytmami modelowania oraz wyznaczania tunelowego modelu wrażliwości 
trójwymiarowych czujników ECT zostało zastosowane między innymi do diagnostyki 
grawitacyjnego przepływu opróżniania silosów w ramach projektu naukowo-badawczego 
nr PB-3687/B/T02/2009/37 pt. ,.Nieinwazyjna metoda pomiaru dynamiki przemysłowych 
procesów przepływu grawitacyjnego mulerialów sypkich" (kierownik dr inż. Krzysztof 
Grudzień). Działanie oprogramowania pozwoliło wyznaczyć mapy wrażliwości konieczne 
do obrazowania 30 procesu przepływu dwufazowego opróżniania grawitacyjnego zbiornika. 
Otrzymane wyniki posłuży do dalszych prac nad monitorowaniem przepływu materiałów 
sypkich [Zał. 3 poz. Il.L.11. Badania prowadzone były m.in. przy współpracy z dr hab, inz. 
Maciejem Niedostatkiewiczem z Politechniki Gdańskiej. Dodatkowo, jestem współautorem 
pracy, w której dzięki moim metodom zostało opracowanych i zaimplementowanych szereg 
rozwiązań umożliwiających między innymi obserwację on8 1ine trójwymiarowego obrazu 
przepływu grawitacyjnego w laboratoryjnych modelach silosów zarówno w stanie statycznym 
jak i podczas procesu jego opróżniania [Zał. 3 poz. II.E.9]. Za te badania wrnz 
z wnioskodawcami grantu zostaliśmy uhonorowani licznymi nagrodami i medalami 
na międzynarodowych wystawach wynalazczości. 

Podsumowanie 
Główne nurty prac badawczych, prowadzonych przeze mnie po obronie pracy doktorskiej 

dotyczyły przede wszystkim rozwoju komputerowych metod wizualizacji i przetwarzania 
trójwymiarowych tomograficznych d,l.nych pomiarowych dla potrzeb nieinwazyjnej 
diagnostyki i regulowania procesem przepływu. Poni żej wymienione zostały najważniejsze 

osiągnięcia stanowiące mój oryginalny wkład do rozwoju dziedziny informatyki: 
algorytmy rekonstrukcji obrazów dla trójwymiarowej tomografii pojemnościowej, 
w tym algorytm wyznaczania trójwymiarowej macierzy wrażliwości, oraz algorytm 
iteracyjnej rekonstrukcji obrazów trójwymiarowych [Zał. 3 poz. 1.B.1 ], 
algorytm analizy martwych stref w obsz:arach międzyelektrodowych trójwymiarowego 
czujnika pojemnościowego [Zał. 3 poz. I.B.2], 
algorytm wyznaczania właściwości geometrycznych i mechanicznych 
trójwymiarowych czujników pojemnośc iowych w kierunku zmme,1szenia 
niejednorodnośc i rozkładu wrażliwości [Zał. 3 poz. l.B.4], [Zał. 3 poz. I.B.5], 
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algorytm wyznaczania macierzy wrażliwości dla czujnika tomograficznego 
o zwiększonej wrażliwości przy ściankach przeznaczonego do diagnostyki 
przeciwprądowych przepływów dwu-fazowych [Zał. 3 poz. I.B.3], 
algorytm wyznaczania tunelowych macierzy wrażliwości trójwymiarowego czujnika 
pojemnościowego [Zał. 3 poz. I.B.6]; 
algorytm metrologicznej anal izy modelu wrażliwościowego [Zał. 3 poz. LB.4], 
[Zał. 3 poz. I.B.6] 
algorytm wyznaczania udziału objętościowego faz przepływu dwu-fazowego 
w oparciu o trójwymiarowe obrazy tomograficzne [Zał. 3 poz. {I.E.131, 
algorytm identyfikacji struktur pricpływu dwufazowego w oparciu o surowe dane 
tomograficzne i wnioskowanie rozmyte I Zał. 3 poz. l. B. 7], 
algorytm sterowania pracą instalacji genemjącej przepływy dwufazowe, pracujący 
w pętli sprzężenia zwrotnego z algorytmem idcnty!ikacji [Zał. 3 poz. I.B.8]. 

Opracowane przeze mnie algorytmy i metody komputerowe charakteryzują się dużą 
aplikacyjnością i potencjałem komercjalizacyjnym. Algorytmy dedykowane systemom 
trójwymiarowej tomografii pojemnościowej wzbogacają tę technikę memwazyJneJ 
diagnostyki zwiększając jej utylitarność dla potrzeb wybranych procesów przemysłowych. 
Z kolei metody wnioskowania zaprojektowane do celów identyfikacji i regulowania 
przepływów dwu-fazowych oparte na diagnostyce tomograficznej otwierają nowe możliwości 
w tej dziedzinie przemys,łu. Szeroki zakres występowania ww. przepływów sprawia, że 
opracowane przeze mnie metody komputerowe mogą. zostać zastosowane do 
zoptymalizowania wielu procesów przemysłowych oraz mogą zapobiec nieoczekiwanym 
awariom, a w krańcowych przypadkach katastrofom przemysłowym. Istotnym elementem 
moich prac badawczych była weryfikacja eksperymentalna zaproponowanych metod i 
rozwiązań w oparciu o półprzemysłowe instalacje transportu pneumatyczn~go, przepływu 
dwufazowego oraz stanowiska grawitacyjnego opróżniania silosów. 

Zrealizowane przeze mnie zadania badawcze mają ściśle informatyczny charakter 
i wnoszą znaczący wkład w rozwój tej dziedziny nauk.i. Opracowane metody dotyczą 
komputerowych technik wizualizacji, modelowania, analizy i przetwarzania obrazów. Zakres 
ostatnio wykonywanych prac był ściśle związany z mechanizmami sztucznej inteligencji. 
Opracowane zostały nowe rozwiązania w dziedzinie klasyfikatorów rozmytych, definiowania 
rozmytych zmiennych lingwistycznych, przeznaczone do procesów przepływów 

dwufazowych, które wzbogacają stan światowej wiedzy w tematyce aplikacyjności sztucznej 
inteligencji. Prace badawcze nad inteligentnymi mechanizmami skutkowały również nowymi 
rozwiązaniami w dziedzinie statystycznego przetwarzania danych i sygnałów oraz, w zakresie 
algorytmiki, unowocześn iły metodę symulacji pola elektrycznego w tomografii 
pojemnościowej 3D z użyciem metody elementów skończonych. 

Opracowanie nowych rozwiązań w zakresie inteligentnych regulatorów wnosi również 
wkład w dyscyplinę informatyki przemysłowej i automatyki. Zastosowanie ww. algorytmu 
sterowania umożliwia efektywniejsze zautomatyzowanie linii produkcyjnych udostępniając 
przy tym mechanizmy prewencji stanom awaryjnym czy też z zakresu bezpieczeństwa. 

5. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 
Od roku 2006 brałem również udziat w licznych pracach naukowo-badawczych, które 

nie były ściśle związane z zaprezentowanym w poprzednim rozdziale osiągnięciem 
naukowym. 

W latach 2008 - 2011 brałem udział, jako wykonawca1 w projekcie N-B 
pt. ,,Autonomiczny robol pola walki przeznaczony do zadań zwiadu i wykrywania min" 
nr 001 O/l/R/T00/2008/05. Celem prz~prowadzonych prac badawczych, zrealizowanych 
wspólnie z finną Prexer, była weryfikacja możliwości aplikacyjnych systemu 
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diagnostycznego tomografii pojemnościowej do wykrywania ładunków wybuchowych 
zakopanych w ziemi. W ramach przeprowadzonych wraz z kolegami z zespołu TomoKJS 
eksperymentów wykazaliśmy, że system ECT zdolny jest rozróżniać materiały wybuchowe 
umieszczone płytko pod powierzchnią gruntu nawet w otoczeniu innych materiałów jak 
drewno czy tworzywa sztuczne. 

W ramach mojego uczestnictwa w projekcie naukowym „DENIDIA" w Instytucie 
Infonnatyki Stosowanej w roku 20 1 O brałem udział w opracowaniu metody i urządzenia 
do pomiaru frakcji składników w przepływie wielofazowym, w szczególności pomiaru frakcj i 
wody, ropy i gazu w przepływach wielofazowych w rurach instalacj i wydobywczej ropy [Zał. 
3 poz. ll.E.14] i [Zał. 3 poz. II.E.15]. Istotą wynala:tku, chronionego od 27.02.2015 patentem 
europejskim EP-2416127, jest zastosowanie trzech tomograficznych technik EIT/ECT/GRT 
w jednym czujniku i opracowanie komputerowych metod agregacj i danych pomiarowych. 
Mój wkład w jego powstanie obejmował opracowanie i implementacje algorytmów 
diagnostyki tomografii elektrycznej w tym m.in. algorytmu synchronizacji i kalibracji 
systemu pojemnościowego i rczystancyjnego, algorytmów rekonstrukcji obrazów z modułu 
pojemnościowego i rcąstancyjnego oraz algorytmów agregacji tych obrazów. 

Jestem również twórcą dwóch niewymienionych dotąd komponentów systemu 
intelliFlowConlrol, które de facto nic są ściśle powiązane tematycznie z prezentowanym 
w tym autoreferacie osiągni~ciem naukowo-badawczym, ale niewątpliwie dodatkowo 
wzbogacają ofertą systemu. Pierwszy z algorytmów dotyczy potrzeby opracowania jednolitej 
usługi znaczników czasowych do synchronizacji danych pomiarowych pochodzących 
z różnych źródeł o różnej prędkości ich akwizycji [Zał. 3. poz. ll.E.19]. Synchronizacji 
podlegają dwa tomografy pojemnościowe, kamera CCD oraz liczne urządzenia pomiarowe 
instalacji. jak gazomierze, ciśnieniomierze oraz przepływomierz. Każdy z programów 
rejestrujących dane pomiarowe otrzymuje znaczniki czasowe, dostarczane w oparciu o czas 
wyznaczany przez jeden z komputerów i przypisuje je do każ.dej wartości pomiarowej. 
To rozwiązanie zdecydowanie pomaga w późniejszej analizie, jak również przy walidacji 
metrologicznej całego systemu. Drugi komponent to mobilny panel dotykowy wizualizacji 
modelu systemu wraz z implementacją programistycznego interfejsu graficznego wizualizacji 
stanu instalacji. Opracowałem i zaprojektowałem nowatorską metodę wizualizacji procesu 
przepływowego, w ramach której prezentowane są wszystkie strategiczne elementy instalacji 
przepływu dwu-fazowego. Poprzez wprowadzenie ,,gestów dotykowych'' jako popularnej 
funkcjonalności mobilnych systemów operacyjnych moiliwe jest sterowanie procesem 
przepływu z poziomu np. monitora dot-ykowego lub tabletu. Możliwy jest też wybór 
odpowiedniej drogi przepływu, rodzaj u przepływu, oraz, co najważniejsze, możliwe jest łatwe 
programowanie nowych dodatkowych elementów wizualizacji nawet przez samego 
użytkownika. Takie rozwiązanie stanowi alternatywę dla drogich komercyjnych systemów 
wizualizacji przemysłowej. 

Moje doświadczenie w dziedzinie systemów 3D ECT okazało się również pr:z.ydatne 
przy dwóch innych pracach badawczych; których wyniki zostały opublikowane 
w czasopismach indeksowanych na liśc ie Thomson Reuters JCR.. W przypadku obu tych prac 
tj. [Zał. 3. poz. I.A. I ] i [Zał. 3. poz. l.A.4], których jestem współautol'cm, byłem 
odpowiedzialny za projekt stanowiska badawczego do realizacji eksperymentów, na które 
składały się: system pomiarowy ECT oraz system akwizycji danych pomiarowych. Byłem też 
odpowiedzialny za realizacją eksperymentów. 

W 20 17 roku zostałem zaproszony do projektu naukowo-badawczego w ramach 
programu HORYZONT 2020 Marie Skłodowska-Curie lnnovative Training Network 
zatytułowanego "Smart tomographic sensors for advanced industrial process control 
(TOMOCON)". W projekcie, który łączy współpracę 12 instytucji naukowych (krajowych 
i zagranicznych) oraz 15 partnerów przemysłowych w kontekście rozwoju nowych obszarów 
zastosowań dla tomografii procesowej w zakresie innowacyjnych inteligentnych czujników 
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i systemów kontroli procesów, od 2017 roku pełnię rolę opiekuna pomocniczego jednego 
z zagranicznych doktorantów Guruprasad Rao studiujących na PŁ. Jestem 
współodpowiedzialny za jedno z 15 zadań badawczych tj. ,,Zastosowanie tomografii ERT 
dla potrzeb pomiaru procesu krystalografii w reaktorach wsadowych". 

Dodatkowo, moje doświadczenie oraz osiągnięcia naukowe w obszarze komputerowych 
metod dla elektrycznej tomografii procesowej zostały wykorzystane w dwóch innych 
projektach naukowo-badawczych finansowanych od 2017 roku przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. Projekty, w których już biorę aktywny udział, realizowane są przy 
współpracy PŁ z centrum badawczo - rozwojowym NETRIX z Lublina. Pierwszy 
z projektów o akronimie LETS dotyczy opracowania systemu „tomografu elektrycznego 
do innowacyjnego obrazowania i monitorowania obszarowego z wykorzystaniem mapy 
potencjałów węzłowych". Celem drugiego projektu o akronimie PLATOM jest zbudowanie 
,,nowej generacji pla(formy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami 
technologicznymi". 
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