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1 . Badania przepływów dwufazowych metodą zamkniętych źródeł izotopowych.

Zespół: K.Przewłocki (kierownik), LFurman, L.Petryka, Z.Stęgowski, A.Wierzbicki, A.Magiera,
M.Tondra, P.Kowalik

Finansowanie: badania statutowe

Temat dotyczył opracowania metody badania przepływów dwufazowych przy wykorzystaniu
sygnałów otrzymanych z zamkniętych źródeł izotopowych. W wyniku zastosowania zaproponowanej
metody możliwe jest mierzenie prędkości przepływu nawet wtedy, kiedy tradycyjne przepływomierze
nie mogą być stosowane, jak na przykład: w trudno dostępnych strumieniach, w zamkniętych
instalacjach, w warunkach wysokiego ciśnienia bądź temperatury lub w przepływach niebezpiecznych
substancji. Tradycyjne przepływomierze nie dają poprawnych wyników również w pomiarach
prędkości przepływów wielofazowych, gdzie poszczególne składniki mogą poruszać się z różnymi
prędkościami. Do badania takich przepływów wykorzystuje się obecnie metodę radioznacznikową, ale
mogą ją stosować wyłącznie wyspecjalizowane zespoły badawcze. Zastosowanie zamkniętych źródeł
izotopowych i statystycznych metod obróbki danych (analizy korelacyjnej) pozwala zwiększyć
dokładność pomiaru w stosunku do badań znacznikowych i obniżyć ich koszty oraz uniknąć ryzyka
skażeń promieniotwórczych. Dzięki temu proponowana metoda może być wykorzystywana zarówno
w laboratorium jak i w pomiarach przemysłowych.

Opracowano procedurę analizy i filtracji danych otrzymanych w badaniach przepływu przy pomocy
źródeł zamkniętych. Podczas pomiarów laboratoryjnych cztery korelometry zostały przetestowane
w ponad 200 pomiarach, obejmujących różne warunki przepływu.

• Do wyznaczenia wartości średniej prędkości przepływu wystarczający okazał się pomiar o
czasie trwania 1 minuty (60,000 • 1 ms).

• Błąd względny wyznaczenia prędkości średniej mógł być zredukowany poniżej 1 %.

• Przygotowane oprogramowanie pozwala na analizę statystyczną sygnałów w dziedzinie czasu
i częstotliwości, dzięki czemu może być wykorzystane do:

• eliminacji szumów,

• detekcji pęcherzyków powietrza w przepływie,

• pomiaru prędkości kątowej wirnika pompy,

• analizy propagacji fali akustycznej w hydromieszaninie.

• Zalety opisanej metody w stosunku do pomiarów znacznikowych:

• brak ryzyka skażeń promieniotwórczych,

• krótszy czas pomiarów,

• wyższa dokładność pomiaru prędkości,

• możliwość badania przepływów niestabilnych

• niższe koszty badań.
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2. Uniwersalny, mikroprocesorowy układ zbierania i przetwarzania danych
radiometrycznych

Zespół: K.Przewłocki (kierownik), L.Furman, Z.Stęgowski, L.Petryka, A.Wierzbicki, A.Ochoński

Finansowanie: grant KBN nr8T11F002 12

Opracowany w AGH system rejestracji i przetwarzania danych z pomiarów radioizotopowych,
umożliwia wykonywanie pomiarów laboratoryjnych bądź przemysłowych dzięki umieszczeniu systemu
w specjalnie przystosowanym autobusie. Brak prostego systemu przenośnego, spełniającego różne
funkcje w zależności od potrzeb, znacznie ograniczał zastosowanie w praktyce opracowanych metod
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pomiarowych. Zaproponowanie uniwersalnego, mikroprocesorowego układu do pomiarów
radioizotopowych wynika z jednej strony z tendencji do konstruowania „inteligentnych", przenośnych
urządzeń pomiarowych - z drugiej zaś, z konieczności szerszego wdrożenia radioizotopowych metod
pomiarowych w przemyśle (przeróbczym kopalin, drzewnym, hutnictwie, ochronie środowiska itp.)

Mikroprocesorowe urządzenie do zbierania i przetwarzania danych radiometrycznych,
wyposażone jest w radioizotopowy układ pomiarowy oraz układ procesora z tzw. nie ulotną pamięcią.
Przenośny komputer służy w tym systemie do przygotowania i załadowania procedury obliczeniowej
do urządzenia, bądź też do bezpośredniego sterowania pomiarem.

Zakres zastosowań układu obejmuje na przykład:

pomiar parametrów kinetycznych układów przepływowych metodą dopasowania modelu
w dziedzinie transformat Z,

pomiar wydatku przepływu metodą rozcieńczenia izotopowego,

pomiar gęstości metodą absorpcji i rozproszenia promieniowania y,

pomiar prędkości przepływu wielofazowego metodą analizy korelacyjnej.

W ramach tematu, został zaprojektowany przenośny, mikroprocesorowy układ do zbierania i
przetwarzania danych radiometrycznych. Podstawowe parametry układu są następujące:

- możliwość rejestracji danych z czterech torów radiometrycznych,

- minimalny czas próbkowania 20 ms,

- nieulotna pamięć programu i danych 64kB,

- transmisja danych do komputera przez łącze szeregowe RS-232,

- możliwość załadowania programu z komputera przez łącze RS-232,

- wyświetlacz LCD, klawiatura membranowa, zasilanie 12 V (lub wewnętrzne akumulatorki LiCd).

Rozważa się możliwość użycia zmodernizowanych sond scyntylacyjnych będących w posiadaniu
Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej (zasilanie niskim napięciem, optyczna izolacja przesyłanych
sygnałów).

Wykonano prototypowy zestaw w celu programowania i uruchamiania procedur pomiarowych.
Komputer typu „notebook" zastosowano do przygotowania oprogramowania i wykonania testów
układu zbierania danych radiometrycznych:

- przygotowano programy dla procesora Dallas DS5000T dzięki wykorzystaniu assemblera skrośnego,

- uruchomiono przesyłanie programów z komputera do urządzenia,

- uruchomiono przesyłanie danych z urządzenia do komputera,

- uruchomiono program do sterowania urządzeniam w czasie rzeczywistym (on-line).

Opracowano program transmisji danych do komputera, działający w systemie Windows 95. Program
umożliwia przeprowadzenie testów zbierania danych z dowolnie wybranym czasem próbkowania oraz
wizualizację i zapis danych do pliku.

Przeprowadzono serię wstępnych pomiarów szybkości zliczania detektorów scyntylacyjnych.

Temat będzie kontynuowany w 1998 roku.
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Zakupiono komputer i przygotowano oprogramowanie do przetwarzania danych uzyskanych
z pomiarów radioizotopowych. Przy jego pomocy dokonano reinterpretacji wyników pomiarów
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