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Detecção de Contornos em Imagens de Padrões de Escoamento 
Bifásico com Alta Fração de Vazio em Experimentos de Circulação 

Natural com o uso de Processamento Inteligente

Regis Cortez Bueno

RESUMO

Este trabalho desenvolveu um novo método para a detecção de contornos em 

imagens digitais que apresentam objetos de interesse muito próximos e que 

contêm  complexidades associadas ao fundo da imagem como variação 

abrupta de intensidade e oscilação de iluminação. O método desenvolvido 

utiliza lógica fuzzy e desvio padrão da declividade (Desvio padrão da 

declividade fuzzy - FuzDec) para o processamento de imagens e detecção de 

contorno. A detecção de contornos é uma tarefa importante para estimar 

características de escoamento bifásico através da segmentação da imagem 

das bolhas para obtenção de  parâmetros como a fração de vazio e diâmetro 

de bolhas. FuzDec foi aplicado em imagens de instabilidades de circulação 

natural adquiridas experimentalmente. A aquisição das imagens foi feita 

utilizando o Circuito de Circulação Natural (CCN) do Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN).  Este circuito é completamente constituído de 

tubos de vidro, o que permite a visualização e imageamento do escoamento 

monofásico e bifásico nos ciclos de circulação natural sob baixa pressão. Os 

resultados mostraram que o detector proposto conseguiu melhorar a 

identificação do contorno eficientemente em comparação aos detectores de 

contorno clássicos, sem a necessidade de fazer uso de algoritmos de 

suavização e sem intervenção humana. 

Palavras-chaves: Escoamento Bifásico. Processamento de imagens. Detector 
de bordas. Circulação Natural. Inferência Fuzzy.



Edge detection in Images of two-phase flow patterns with high void 
fraction in natural circulation experiments with Intelligent 

Processing.

Regis Cortez Bueno

ABSTRACT

This work has developed a new method for digital image contour detection 

which can be successfully applied to images presenting objects of interest with 

high proximity and presenting complexities related with background abrupt 

intensity fluctuations. The developed method makes use of fuzzy logic and 

declivity standard deviation (Fuzzy Declivity Standard Deviation – FuzDec) to 

image processing and contour detection. Contour detection is an important task 

to estimate two-phase flow features through bubble segmentation in order to 

obtain parameters as void fraction and bubble diameter. FuzDec was applied to 

natural circulation instability images which were experimentally acquired. Image 

acquisition was done at the Natural Circulation Circuit (CCN) of the Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) in Brazil. This facility is all made up 

with glass tubes allowing easy visualization and imaging of one-phase and two-

phase flow patterns during natural circulation cycles under low pressures. 

Results confirm that the proposed detector can improve contour identification 

when compared to classical contour detector algorithms, without using  

smoothing algorithms or human intervention.

Keys-Words: Two-phase flow. Image processing. Edge detection. Natural 
circulation. Fuzzy inference.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente existe uma ênfase especial no estudo da fenomenologia envolvida 

na refrigeração de reatores nucleares. Uma parcela significativa dos novos 

projetos de reatores utiliza sistemas de circulação natural para esse propósito. 

Como consequência a circulação natural tem sido um tema recente de 

publicação, apesar de 30 a 40 anos de estudo deste fenômeno. Uma área de 

pesquisa dentro deste contexto tem sido o estudo dos padrões e parâmetros de 

escoamento bifásico de diferentes tipos de refrigerantes, especialmente da água.

O Centro de Engenharia Nuclear (CEN) no IPEN possui um circuito 

experimental todo feito de vidro que possibilita a visualização e obtenção de 

imagens dos padrões de escoamento de ciclos de circulação natural sob baixa 

pressão. Este circuito (Circuito de Circulação Natural – CCN) é descrito em 

detalhes com estimativas do RELAP5 em (Andrade et al, 2000).

As transições de padrões de escoamento bifásico têm sido objeto de estudos 

através do processamento de imagens.  Alguns métodos propostos (Abdallah, 

2009; Crivelaro, 2002; De Mesquita, 2012; Mesquita, 2009; Sunde, 2005; Wu e 

Dong, 2006; Zhang e Huang, 2009) usam técnicas derivadas da inteligência 

artificial, tais como, Redes neurais artificiais, lógica fuzzy, neuro-wavelet e 

máquina de vetor de suporte (SVM) para identificar o regime de escoamento.

Muitos trabalhos (Shi et al., 2004; Shi, 2007; Dinh and Choi, 1996; Chan et al., 

2005; Wenyin et al.,2008) descrevem métodos úteis para o reconhecimento de 

padrões através de parâmetros das bolhas.  As bolhas são segmentadas para que 

sejam obtidas caracteristicas tais como a área e o diâmetro. Entretanto, esses 

métodos restrigem a detecção de contornos das bolhas para imagens de 

escoamento bifásicos onde as bolhas aparecem isoladas uma das outras. Bolhas 

muito próximas são difíceis de serem identificadas podendo ocasionar super-

segmentação (Crivelaro et al., 2002; Sunde et al., 2005, Wu et al., 2006). Outros 

métodos de extração de caracteristicas (Mishin and Hibiki, 1996; Sunde et al., 

2005; Wang and Dong, 2009) usam constraste, entropia e energia para identificar 

padrões de escoamento sem levar em consideração o formato das bolhas. 
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Há poucos métodos capazes de identificar as bolhas sem interação humana 

em imagens de escoamento com alta fração de vazio (Wu et al., 2006; Shi, 2007; 

Wang and Dong ,2009; Lau et al., 2013, Do Amaral et al., 2013). Nesses trabalhos 

a detecção de contornos é uma tarefa importante para estimar parametros do 

escoamento. Diametros, volume, velocidade de massa, geometria da trajetória, 

distância entre as bolhas e seu tempo de vida são alguns exemplos de 

parametros obtidos através desses métodos. Em termos gerais, os métodos 

descritos são propostos para detectar objetos de interesse em imagens de 

escoamento, mas tem dificuldades em imagens, como ilustrado na Fig. 1, onde as 

mudanças das intensidades são consideradas abruptas ou onde os objetos são 

muito próximos. Além disso, diferenças e oscilações de iluminação são fatores 

importantes que torna o reconhecimento de objetos uma tarefa complexa.

 

 

 

 Th e peak-to -pe ak be havior  of  gray levels can be  show n on  
fig ure 5. Through an appropriate al gorithm the ver tical  profile
wa s divided into eight adjacent sections. At each section the 
num bers of pixe ls with gr ay int ens ity leve ls above  a mini mum  
th reshold  were counte d. Th is method enabled us  to 
ch ar act er ize univocal ly this image and use it as landmark of 
ph ase transition . Althou gh this transition  is taken loc ally 
(v isualization section) it can be used as an overa ll circ uit 
be havior  de tection  mark.  A fuzzy inference system [2 3] us ing
di fferent fe atures is  bein g constr ucte d to  dete ct and cla ssif y 
th ese dif ferent phases in  an auto mate d way. 
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Fi g. 5: Gr ay intensity level variation (I(t)-I(t -1) ) repr esented

ov er the top -dow n vertical pr of ile. 

PR EELIMINARY R ESULTS 

In st ability Characterist ic Phases 
 
Ins tability ch ar act er istic ph ases are be ing mappe d throu gh 

co mpar ison with othe r parameter me asuremen ts. 
Ch aracterist ic phase s of this inst ability (c hugging) ar e

us ua lly described as Inc ub ation (I), Exp ul sion (E) and  Refill 
(R ).  Typical images acquire d on each of these are  shown on 
fi gure 6. 

 

 
 

        (a )                 (b )          (c ) 
Fi g. 6: Typic al im ages acq uired  on ch ar act er istic instab ility 

ph ases: (a) Incuba tion  (I), (b)  Expu lsion (E ), a nd R efill ( R). 
 

Th ese images were obtained in the described tube section, 
in  an ex per imen t car ried  during 9000s (f igure 8). A typical 
ch ugging cy cl e pres en ted  a 49s per iod af ter  stab ilizat ion 
oc curred. In cubation phase (f igure  6a) pr esented a typical  
du ration  of  30s . Ex pulsion phase (f igure  6b) la ste d ab out 5 
se conds and Ref ill phas e (fi gure 6c) ar ound 14s.  

 
Ch aracteristic Phase Transitions 

 
Tr ansitions between above phases were te nta tiv ely  

ch ar act er iz ed th rough grayscale  profile s, and in itia l
ch ar act er izat ion is bei ng done using typ ical images acq uired  
th rough many cycle s. Some ty pic al example s of acquir ed 
im ages fo r In cubation-ex pulsion tran sition (IE), ex pulsion-
re fill (E R),  and re fill-in cubatio n (RI) are shown on fig ure 7. 

 

 
 

        (a )                 (b )          (c ) 
Fi g. 7: Typic al im ages acq uired  on ch ar act er istic instab ility 

ph ases transition s: (a) Incuba tion -ex pulsion (IE), (b) 
Ex pulsion-re fill (E R),  and Refill-in cubatio n (R I).  
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Fi g. 8: T12, TP2 and T20 te mperatu re cycle  perio d 
be havior  th rough tim e. 

 

 

De pth of field restriction was  inten tioned  to res trict  the
im age regio n of in te rest (R OI) in  order to  sele ct objects  whic h 
wo uld be considered into im age parametr izat ion.  Im ages were  
acq uired  at  220±20 mm distan ce from the tube an d wer e tak en  
wi th one second interval. 

Im age Patterns Ch aracterization 

Fl ow patterns were in itia lly  cl as sified  fo llowing es tab lished  
ch ugging instab ility ph ases [18, 19, 22 ]. Th ese cycles are 
us ua lly divi ded int o thr ee different  pha ses called inc ub ation,  
ex pulsion an d ref ill per iods .Th ese in sta bilitie s are consid ered 
re laxation instabilities chara cteri zed by pe riodi c expu lsion  of  
co olan t from the channel. The ter m ch ugging wa s ba se d on  the  
ex pulsion phen omen a in a flow situat ion [18, 19 ].  In  the 
pr esent loop this flow ing instabi lity oc curs on  hot  leg in a 
re gular form  with a peri odic be havior  wh ich wa s studied in 
th is  work th rou gh image analysis.  

Th e incubation phase ha s no  ne t flo w at th e lo op when 
va por bub bles grow in number and size and vapor remains at 
up per ho rizont al leg.  At thi s pha se the  circui t pressur e gr ows 
sl ightly expulsi ng the liquid from the cold leg the expansion 
ta nk. The slu g flo w is  repla ced by churn flo w at th e calle d 
ex pulsion ph ase, when liqu id entrained by  vapor  is expu lsed
fr om hot leg. The expansion tank level rises to its maximum. 
Th e final phase is characterized by the inversion of flow rate 
di rection  cau sed  by the differ en ce of hydrostat ic head ,
re placing the hot water at th e heate r by cold  wate r comin g 
fr om coil cooler. The vapor production at the heater decreases 
an d the horizo ntal  par t of the hot leg  is filled  with wat er  ag ai n 
be ginning the ov erall cycle on ce mor e [1 8].  

Th is periodic flow oscilla tio n be havior  can  be obser ved  
th oro ughly in our equipment as is all made of glass.  Man y 
di fferent pa rameters, as tempe rature, pr essure, vo id fraction
an d other s can  be used  to ch ar act er ize thes e cy cl es . 

Th is w ork proposes a method to characterize these di fferent 
ph ases of  natural circulation  loop chugging throu gh im age 
pa tterns. These pa tterns shou ld enabl e further autom atic 
de tection  by  intelligent algor ithms that cou ld extract and 
se lect the best image features appropriate for correct 
cl as sificat ion. 

The se trans itions  patterns  we re classified and characterized 
us ing im age paramete rs obt ained from  image da ta taken ov er 
ma ny different cycles.  

Th e proposed method will be exemplified by the  main
tr ansitio n im age pa ttern selected wh ich is  shown on fig ure 3. 
Th is image is a typical image which was obtained at transition 
fr om refi ll phase to incubation phase at visualization section 
(s ee figure  1).  This typical pattern  was observ ed and detected 
in  alm ost all chuggin g cycle s observed.  

Th is same image can be char act er ized  as  a lan dmar k to 
obt ain a measure of  ov erall cycle pe riod.  These measurements 
we re done and results wi ll be shown  further in this wo rk. 

Th is typical refill-in cubatio n (RI) tr ansitio n im age can be 
de scribe d by  a wide  range of  features re lated to sh ape, co lor,
lig ht,  and mu ch ot her impl icit di gital infor mation  that can be  
us ed as an efficient  aut omatic detection land mark.  

 

Fi g. 3: Image representative of transition from refill to 
in cubatio n phase (R I) in ascending flow fr om a 133mm 

lo ngitu din al sect ion, 46mm ex ter nal  diam et er . 

Th e first selected feature to be used as an id entif ic atio n 
pa rameter was the vertical gray intensity level. The image was 
tr ansformed to  8-bi t gray levels, and a vertical pr of ile was 
ex tract ed  from a cen tral  line (width). Figur e 4 sho ws a plot of 
gr ay int ens ity leve ls for each ve rtical pixe l cont aine d in thi s 
cen tral  line.   

Im port ant inform ation contained in this pro file can be 
in ferred if  we compare th e peak-to -pe ak levels ov er the pr of ile 
wi th the presence of bubbles in  im age  3. Th e " upper" a nd f irst 
2500 pi xels have a remarkabl e di fferent gray intensity level 
be havior  du e to the pe aks related to bu bbl e bor de rs. At the 
sa me time we can obse rve an overall prese nce of sm all peak-
to -pe ak levels of  gray intensity on  the last 130 0 pi xels. 
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Fi g. 4: Gr ay intensity level (8 -bi t bl ack and white image) 

fr om image shown on fi gure3. Levels refe r to 3888 pixels on 
im age vertic al profile  from to p to  down. 

 

                         (a)            (b)

Fonte: (Mesquita et al., 2009)

FIGURA 1 - Imagens com alta fração de vazio de escoamento em escala de cinza. (a) Fase 
de reenchimento. (b) Transição do reenchimento para a fase de incubação



12

1.1 Objetivos

Desenvolver um método para detectar contornos de objetos de interesse 

em imagens que apresentem objetos próximos e outras complexidades como 

mudanças abruptas de intensidade e oscilações de iluminação. Este método será 

utilizado para a detecção e segmentação, sem interação humana, da imagem do 

contorno das bolhas de vapor e gás em imagens digitais dos padrões de 

escoamento bifásico com alta fração de vazio. Estas imagens são obtidas em 

diferentes fases de instabilidades cíclicas do escoamento bifásico em circuitos de 

circulação natural. Este sistema utilizará regras fuzzy junto a um método 

probabilístico envolvendo técnicas oriundas de processamento de imagem,

A partir da detecção do contorno desenvolver métodos que possibilitem a 

segmentação das imagens das bolhas e obter outros parâmetros característicos 

do escoamento como diâmetro e volume das bolhas para a obtenção da medida 

da fração de vazio.

1.2 Revisão da Literatura

Zhang e Hung (2009)  propõem em seu trabalho uma nova técnica para a 

identificação de imagens de bolhas de ar em um ambiente contendo gás - liquido 

tendo como base uma rede neural artificial com a finalidade de identificar as 

bolhas e realizar a sua contagem. As imagens são obtidas com o uso de três 

câmeras que fazem três ângulos preestabelecidos. A partir desta disposição de 

aquisição, as informações provindas das câmeras são utilizadas como entrada 

para o aprendizado de uma rede neural. Segundo os autores, essa técnica pode 

substituir cálculos complexos de identificação melhorando a  contagem de bolhas 

em um simples escoamento. Embora o aumento da eficiência do algoritmo no que 

se refere a identificação e contagem das bolhas, a técnica identifica poucas 

bolhas isoladas no escoamento bifásico, além de fazer uso de diversos 

equipamentos que elevam o custo deste método.

Outro trabalho publicado na mesma época (Wenyin et al., 2008) apresenta 

uma metodologia para a segmentação de imagens em escoamento multi-fásico 

com o intuito de realizar a detecção do tamanho das bolhas e sua escala de 
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distribuição. O método utiliza o operador de contornos de Canny e realiza a 

configuração de critérios (ruído do sinal, boa localização e resposta do contorno 

simples) de forma automática. Nesse sentido, o método estima os parâmetros de 

detecção de Canny tendo como base o filtro de suavização gaussiano, o operador 

diferencial de primeira ordem de Gauss e o uso da imagem de contorno, através 

do máximo local em uma janela 3x3 para efetivamente confirmar a localização do 

contorno, sendo útil para o processo de limiarização. Os resultados obtidos com o 

uso desta técnica, mostrou a detecção dos contornos da maioria das bolhas em 

imagens simples, desde que as bolhas encontrem-se separadas uma das outras.

O trabalho desenvolvido por Mesquita et al. (2009, 2012) refere-se à 

criação de um método para caracterizar fases diferentes de ciclos de instabilidade 

em escoamento bifásico de circulação natural, a saber, incubação (incubation), 

expulsão (expulsion) e reenchimento (refill), através de reconhecimento de 

padrões em imagens digitais. A proposta desse trabalho envolve estudar as 

transições das fases de escoamento pelo uso de técnicas oriundas da inteligência 

artificial e processamento de imagens selecionando as melhores características 

para compor parâmetros de cada padrão de escoamento. Utiliza-se um sistema 

fuzzy para classificar padrões nas diferentes fases de instabilidade do  

escoamento bifásico obtido em circuito experimental, baseado em parâmetros de 

características estatísticas de perfis simples da imagem em escala de cinza.

O método proposto por Wang e Dong (2009) faz uso de uma matriz de 

coocorrência em níveis de cinza (GLCM) com imagens capturadas através de 

uma câmera em alta velocidade. A proposta refere-se a extração das  

características das texturas nas imagens, tais como, contraste, entropia, energia, 

homogeneidade, correlação em imagens digitais e apresentar a relação existente 

entre as diversas características da textura com a razão de densidade gás - 

liquido. Essa técnica baseia-se na utilização de dois métodos para capturar as 

características da imagem. O primeiro método consiste em obter valores 

estatísticos de segunda ordem para os níveis de cinza. Já o segundo método 

envolve obter informações estatísticas do gradiente. Segundo os autores, todas 

as características foram extraídas com o método proposto, levando em 

consideração a imagem como um todo e não permitindo nenhum tipo de 
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identificação ou análise quanto a características das bolhas, mas apenas 

permitindo reconhecer o regime de escoamento.

Guo et al. (2010) propõem um algoritmo estatístico não linear para realizar 

a detecção de contornos em imagens wavelet de aplicações multi-fásicas. Uma 

imagem wavelet permite decompor e descrever características da imagem no 

domínio da frequência pelos quais podem ser feitas análises em diferentes 

escalas de frequência (analise de sinais) e tempo. O algoritmo adota um 

procedimento de análise de imagens por wavelet (análise de sinais) em imagens 

de escalas de cinza com filtro gaussiano para a eliminação de ruídos. Logo em 

seguida, a imagem é transformada para o domínio da frequência (wavelet). Neste 

instante, determina-se se um pixel pertence ao contorno ou não com um valor de 

limiar (threshold) específico através do cálculo do coeficiente e do ângulo de fase 

para encontrar o máximo local do gradiente de cinzas normalizado por um 

coeficiente máximo de todos os pixels. As imagens de escoamento originais 

utilizadas no experimento são simples por apresentarem bolhas distantes uma 

das outras em pouca quantidade e estrutura com contornos fechados. Os 

resultados obtidos demonstraram serem mais eficientes em comparação ao 

detector de Canny, pois o algoritmo proposto conseguiu detectar bolhas próximas, 

onde o operador de Canny detecta apenas uma única bolha. 

Uma outra abordagem utilizada por Wu et al. (2004) faz menção a técnicas 

de processamento de imagens com o uso da transformada de wavelet e técnicas 

derivadas da inteligência artificial tal como a máquina de vetores de suporte 

(SVM) com o objetivo de extrair características. Uma análise multi-resolução de 

imagens e métodos estatísticos foram adotados para validar a viabilidade do 

método de extração dessas características. Os resultados obtidos, através de 30 

imagens agrupadas para cada regime de escoamento, a saber, slug (pistonado),  

churn (turbulento) e bubble (borbulhado), localizou 73.3% de características para 

o regime bubble, 93,3% para o slug e 100% para o churn. As técnicas 

computacionais para o processamento de imagens são encontradas em Wang e 

Dong (2009) e Guo et al. (2010).

Zabulis et al. (2007) utilizam-se de uma aplicação de detecção das bordas 

das bolhas em imagens com alta fração de vazio com interação humana por 
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template-matching, com o intuito de melhorar a performance dos métodos 

existentes. A técnica de transformada de Hough é utilizada para reconhecer 

círculos e criar o template (modelo). A partir deste momento, diversas imagens 

são criadas em tamanhos diferentes (multi-escalas) e correlacionadas através da 

correlação cruzada normalizada que é invariante à iluminação da imagem original. 

O primeiro passo da transformada de Hough é feito primeiramente com o uso do 

operador de Canny. Logo após, é utilizada a transformada de Hough para 

reconhecer objetos circulares. Por fim, é realizada uma otimização dos mínimos 

quadrados com os pixels dos círculos identificados para encontrar círculos com 

estruturas melhores. O problema desta abordagem, refere-se a encontrar um 

número grande de modelos via interação humana. Um outro problema é que o 

método necessita de técnicas para rotacionar as imagens modelos com o intuito 

de melhorar a identificação das bolhas. Segundo os autores, a técnica 

implementada com a linguagem de programação C++ permitiu detectar os 

contornos de aproximadamente 80% das bolhas afastadas uma das outras.

O método proposto por Busciglio et al. (2009) visa medir a distribuição do 

tamanho das bolhas em um ambiente gás - liquido através da análise de imagens 

obtida por iluminação com faixas de laser de espessura arbitrária. Técnicas 

estatísticas são utilizadas, tais como, distribuição dos tamanhos das bolhas (BSD) 

e distribuição do tamanho da intercepção visível (VISD). Os resultados obtidos 

foram robustos o suficiente para determinar o tamanho das bolhas, mas somente 

aplicados em bolhas esféricas perfeitas.

Em Bhardwaj e Mittal (2012) foi apresentado um resumo das diversas 

técnicas para a detecção de contornos, tais como, Roberts, Sobel, Prewitt, Canny 

e principalmente a Declividade (Declivity). O operador de Declividade, 

primeiramente apresentado por Miché e Debrie (1995), e utilizado em diversos 

outros trabalhos (Bensrhair, 1996; Miché e Debrie, 1996; Ansari, Mousset e 

Benshair, 2010; Brisan, Vasiu e Munteanu, 2013). A declividade pode ser definida 

como um conjunto de pixels contínuos em uma linha da imagem, onde suas 

intensidades são representadas por uma função monotônica de suas posições. 

Uma das partes mais importantes do operador, é a sua habilidade para ter um 

valor de limiar alto adaptativo em uma imagem não filtrada. O valor de limiar leva 

em consideração o desvio padrão dos componentes de ruído branco (gaussiano) 
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multiplicado pela variação da amplitude do histograma do pixel em uma linha da 

imagem. Um dos problemas encontrados é a definição do valor de limiar sendo 

uma representação binária (sem levar em consideração um intervalo que permite 

capturar mais pixels) que pode representar contornos. Os resultados obtidos em 

poucas imagens foram conduzidos com o uso do MATLAB apresentando bons 

resultados, pois a técnica permite encontrar contornos verdadeiros em imagens 

de baixo contraste. Além disso, segundo os autores, a nova técnica demonstrou 

ter uma performance maior comparado ao operador de Canny.

O trabalho proposto Abdallah et al. (2009) sobre detecção de contornos 

com o uso da lógica fuzzy, refere-se ao um trabalho semelhante encontrado em 

Jayachandran et al. (2010) com a diferença de Abdallah descrever  

detalhadamente as regras de inferência fuzzy e apresentar as funções de 

pertinência. Neste sentido, o trabalho por ambos os artigos descreve um sistema 

fuzzy para detectar contornos, tendo como base duas propriedades principais das 

imagens, a intensidade e textura. As estratégias principais do novo algoritmo 

permite realizar a detecção na presença de ruídos, sem a necessidade de pré-

processamento da imagem e sem fazer uso de limiares (threshold). 

Primeiramente, o algoritmo realiza a leitura de uma imagem grayscale com 

valores d 0-255. Logo após, fuzzifica a imagem de acordo com as variáveis 

linguísticas utilizadas, Black, Edge, White com o uso do método Mandani para a 

defuzzificação. As oito regras utilizadas levam em consideração uma máscara 3x3 

para cada pixel da imagem. Os resultados obtidos com imagens de geometria 

simples foram comparados com o operador de Sobel e apresentaram contorno 

mais definidos nas redondezas para curvaturas, contornos retos nas linhas que 

apresentam pouco contraste (linhas suaves) e além de permitir identificar cantos 

nas imagens. 

Uma outra abordagem fuzzy foi utilizada por Barkhoda et al. (2009) e  Patel 

et al. (2011) que levam em consideração a outras duas características da imagem, 

Gradiente do pixel e valores de desvio padrão. No caso de Patel et al, o gradiente 

é o laplaciano de um gaussiano. Primeiramente, imagens de grayscale com 

valores entre 0-100, foram utilizadas como entrada do método que faz uso de 

uma máscara 3x3 para realizar o calculo do desvio padrão e do gradiente do pixel 

central. Neste sentido, pixels com o desvio padrão maior do que o valore de limiar 
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são candidatos a contornos. Duas funções membro foram construídas, uma 

função para o desvio padrão e outra para o gradiente dos pixels tendo como 

inferência nove regras fuzzy. O problema dessa abordagem, é que a 

defuzzificação construída, tem como base uma equação que propõe fazer uso do 

pixel candidato a contorno com uma classe de valores pré-estabelecida, sem 

levar em consideração propriedades da imagem em análise. Segundo os autores, 

os resultados apresentaram mais contornos verdadeiros em imagens reais 

comparados aos operadores Sobel, Roberts e Prewitt.

Lau et al. (2013) descrevem um trabalho para medir o tamanho da 

distribuição das bolhas com o uso de técnicas de análise de imagens para medir 

baixa fração de vazio, no qual depende da conversão da imagem em binário. 

Neste sentido, é possível observar diversas bolhas que sobrepõem umas as 

outras, o que dificulta a detecção dos contornos. Para resolver esse problema, o 

método faz uso de uma técnica em processamento de imagens intitulada 

watershedding com o intuito de identificar as bolhas sobrepostas individualmente. 

Uma dos problemas neste caso, é o uso de imagens sintéticas, além do uso de 

apenas uma fase do escoamento. Os resultados obtidos, segundo os autores, 

permitiu identificar individualmente as bolhas e retirar totalmente o background da 

imagem com a técnica do watershedding. Nos experimentos realizados, as bolhas 

foram identificadas em dois grupos distintos. Foram encontrados bolhas com 

picos de até 2.1mm e o segundo bolhas largas com pico de aproximadamente 

4.9mm.

Amaral et al. (2013) apresentam uma abordagem para estimar parâmetros 

das bolhas através de imagens obtidas por um loop horizontal de escoamento 

bifásico gás-liquido com o objetivo de comparar os valores obtidos pelo arranjo 

experimental com predições teóricas. As imagens capturadas podem apresentar 

iluminação heterogênea e em alguns casos com um fundo escuro, tornado difícil a 

detecção de contornos. Para amenizar essas dificuldades, utilizaram uso do filtro 

morfológico com um elemento estruturante de três pixels chamado top-hat que 

permitiu melhorar os resultados. O algoritmo para a segmentação watershed foi 

selecionado, entretanto um dos problemas encontrados nessa abordagem faz 

menção a super segmentação que pode ocorrer com o uso desse algoritmo 

quando não há a seleção de técnicas de pré-processamento adequadas na 
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imagem original. Um outro problema está na identificação de níveis diferentes de 

H-mínimo como marcadores para fazer uso na segmentação, pois o marcador 

depende das características dos objetos, tais como, dimensão e intensidade de 

luz e, nesse caso, o H-mínimo foi escolhido empiricamente.

O reconhecimento de padrão em imagens utiliza diversas área do 

conhecimento humano para tornar possível a resolução de problemas complexos 

que envolvem a detecção de contornos e identificação de objetos de interesses. 

Com o avanço do desempenho dos computadores, diversas abordagens são 

desenvolvidas  agregando um acumulado de técnicas. O desenvolvimento de 

hardwares cada vez mais rápidos permitiram o uso de técnicas inteligentes mais 

elaboradas para a detecção de objetos em imagens de difícil reconhecimento.

1.2.1. Referências Canônicas

Em concomitância com as etapas descritas acima, foi necessário fazer uso 

de um conjunto de referências canônicas para o aprofundamento do 

conhecimento relativo às técnicas de processamentos de imagens possibilitando 

uma análise abrangente da literatura vigente e aperfeiçoamento da revisão 

bibliográfica. Em Bender (1996), Luger (2008) e Russel e Norving (2010) foi 

possível encontrar material importante sobre a teoria dos algoritmos clássicos de 

inteligência artificial. Em Davies (2005),  Forsyth (2002), Gonzalez e Woods 

(2007) e Parker (2011) encontra-se um importante material sobre visão 

computacional e material teórico de processamento de imagens. A base da teoria 

sobre algoritmos computacionais referente a estrutura de dados, matemática e 

estatística são encontrados em Drozdek (2008), Press (2007), Rosen (2007) e 

Wasserman (2004).

Em Bender (1996) encontra-se algumas das técnicas matemáticas 

mencionadas nos artigos estudados sobre o tema que são normalmente utilizadas 

em inteligência artificial, tais como, Teoria da probabilidade discreta e estatística 

para a construção de filtros estatísticos (pg: 257-297), Teoria dos conjuntos fuzzy 

que foi útil para o desenvolvimento de imagens fuzzy e de equações dinâmicas 

para a detecção automática de contorno nas imagens (pg.: 355-401) e Redes 

neurais artificiais (pg.: 425-494) para o reconhecimento de padrões das 
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características das bolhas. Em Russel e Norving (2010) encontra-se uma rede 

neural muito utilizada em reconhecimento de padrões intitulada Perceptron (pg.: 

863-898).

Em Davies (2005) encontra-se a fundamentação teórica de algumas 

técnicas de processamento de imagens em aplicações diversas, tais como, 

operação sobre imagens e filtros (pg.: 19-44 ; 47-98) mais utilizados, técnicas 

clássicas de detecção de contornos com o uso de modelos (templates) (pg.: 131-

157). Em visão computacional encontra-se detecção de círculos e cantos, bem 

como a teoria para reconhecimento de padrões estatísticos em imagens (pg.: 687-

723) com o uso de redes neurais artificiais. Em Forsyth (2002) foi possível 

encontrar um ponto importante para o entendimento dos filtros derivativos para se 

construir contornos em imagens, ou seja, a teoria sobre as características 

geométricas da imagem, estudados na geometria do contorno, das curvas e de 

superfície (pg.: 96-118) bem como a apresentação dos filtros lineares e 

convolução entre imagens assim como filtros no domínio do espaço e da 

frequência (pg.: 182-212). Em Gonzalez e Woods (2007) o estudo da formação de 

uma imagem é apresentado (pg.: 34-71) bem como o fundamental clássico para 

segmentar imagens (pg.: 567-636) e o reconhecimento estatístico de objetos (pg.: 

693-750). Gonzalez e Woods (2007) possuem um material teórico útil explicando 

matematicamente como transformar imagens coloridas em escalas de cinza, 

transformação para imagens negativas e equalização do histograma. Em Parker 

(2011) é apresentado a teoria e os algoritmos em linguagem C para 

processamento de imagens e visão computacional, importante para o 

desenvolvimento do algoritmo de captura das imagens. Detalha um projeto de 

reconhecimento de padrões com o uso de redes neurais artificiais com 

parâmetros da imagem com o objetivo de realizar o reconhecimento de caracteres 

ópticos.

Em Drozdek (2008) encontra-se as estruturas de dados em linguagem 

C/C++ para a construção de algoritmos com qualidade que serve de apoio a 

implementação do projeto mediante a linguagem de programação Python. Já em 

(Press, 2007) é apresentado uma breve teoria sobre os métodos matemáticos 

mais utilizados em computação científica e a sua implementação em Linguagem 

C++, como por exemplo, geometria computacional, equações diferenciais parciais 
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(para a construção de novos filtros em detecção de contornos), transformada 

rápida de Fourier (análise da imagem no domínio da frequência), correção linear e 

correlação, minimização e maximização de funções entre outros, que foi uma 

literatura útil dando suporte à codificação do projeto. Rosen (2007) e Wasserman ( 

2004) apresentam a base da teoria da probabilidade, estatística e alguns pontos 

importantes para o reconhecimento de padrões que serviu como base matemática 

e para o entendimento das máquinas de aprendizagem supervisionada e não 

supervisionada.

Em Roberts (1965), Marr e Hildreth (1980) e Canny (1986) pode-se 

encontrar os artigos embrionários referente a detecção de contornos e 

segmentação de objetos que demonstram técnicas que podem ajudar no 

desenvolvimento de novos filtros para a resolução do problema proposto e outros 

artigos interessantes sobre desenvolvimento de filtros com o uso dos filtros já 

existentes (Jacobus e Chien, 1981; Haralik, 1984; Heijden, 1995;  Vale e Poz, 

2002; Galbanin, Vale e Poz, 2006;  ZHAI, DONG e MA, 2008).
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

 A detecção de contornos é uma tarefa importante para o cálculo da medida 

da fração de vazio por imagens. Envolve extrair o fundo e segmentar as bordas 

das bolhas (vapor ou gás) para efetuar o calculo do volume. Para isso algumas 

técnicas de processamento de imagens, lógica fuzzy e um método estatístico de 

comparação são utilizados. 

Nesse capítulo é apresentado a fundamentação teórica para o 

desenvolvimento desse trabalho. A seção 2.1 descreve uma introdução ao 

escoamento bifásico e seus regimes em tubulações verticais e horizontais. Na 

seção 2.2 é apresentado algumas técnicas de processamento, modelagem e 

aquisição das imagens. A seção 2.3 descreve uma introdução ao funcionamento 

da lógica fuzzy, suas principais operações e o mecanismo de inferência por meio 

de regras de produção. Na seção 2.4 a análise estatística por meio das curvas 

ROC é detalhada e apresenta uma técnica eficiente para gerar as curvas ROC 

utilizando poucos pixels da imagem.

2.1 Escoamento Bifásico

Em termodinâmica, uma fase pode ser definida como uma região do 

espaço com composição química homogênea da matéria e propriedades  

definíveis. A fase pode ocorrer nos estados sólidos, líquidos ou gasosos e sua 

mudança ocorre devido ao aumento ou redução da pressão e/ou temperatura 

(Çengel, Boles, 2008). Um gás, vapor, uma mistura deles, um líquido puro ou uma 

solução líquida são exemplos de fases. Quando ocorre uma mistura entre as 

fases, por exemplo água e óleo, água e vapor, água e gás entre outros, formam 

um sistema bifásico onde essas duas substâncias são separadas. Essa  

separação chama-se de interface e consiste em uma região de transição entre 

fases adjacentes. No escoamento bifásico ocorre a presença de dois fluidos 

diferentes ou de mesma natureza em fases diferentes (líquido e vapor), sendo 

comum encontrar alguns tipos muito utilizados tais como gás-líquido, gás-sólido, 

líquido-líquido e líquido-sólido (Borgnakke e Sonntag, 2013). Eles podem ser 

observados no líquido refrigerante do reator nuclear utilizado para a transferência 

de calor e em diversos processos industriais envolvendo ebulição de líquidos e 
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condensação de vapores. No escoamento bifásico podem ocorrer diferentes 

configurações que são designadas como regimes ou padrões de escoamento. 

Os regimes de escoamento, segundo Whalley (1996), dependem das 

vazões (gás e líquido), das propriedades dos fluidos (massa, viscosidade e tensão 

superficial), das condições de operação (temperatura, pressão e outros) e da 

geometria do sistema (forma, diâmetro e inclinação). Esses regimes podem ter 

classificações diferentes para as tubulações horizontais e outras para as 

tubulações verticais.

Nos escoamentos bifásicos em tubulações verticais do tipo gás-líquido a 

mudança ocorre devido as vazões de cada fase. Os padrões para esse tipo de 

escoamento podem ser vistos na FIG.2. Eles são classificados como, bolhas 

dispersas (baixa vazão de gás), bolhas aglomeradas (vazões de gás mais altas), 

Pistonado (com tamanhos de bolhas na ordem de grandeza do diâmetro do tubo), 

Agitante (comportamento indefinido) e Anular (o gás ocupa toda a região do 

centro do tubo).

                         Bolhas              Bolhas           Pistonado        Agitante             Anular
                            Dispersas      Aglomeradas

Fonte: (Ghiaasiaan, 2007)

FIGURA 2 – Padrões de escoamento gás-líquido em tubos verticais

Nos escoamentos bifásicos em tubulações horizontais do tipo gás-líquido a 

mudança de fase é caracterizada pela diferença da densidade das fases e pela 
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assimetria do escoamento devido à ação da gravidade. Os padrões observados 

nesse tipo de escoamento podem ser vistos na FIG.3 e classificados como, 

Borbulhado ou bolhas dispersas (bubble flow) com baixas vazões de gás, 

Tamponado ou bolhas alongadas (plug flow) com o aumento da vazão, 

Estratificado (stratified flow) com baixas velocidades em ambos os fluidos, 

Ondulado (wavy flow) onde é possível observar a separação das fases formando 

ondulações, Pistonado ou bolhas de Taylor (slug flow) onde o tamanho das bolhas 

podem assumir o diâmetro do tubo à medida que a velocidade do gás aumenta, 

Anular (core flow) ocorre a formação de uma película de líquido nas extremidades 

do tubo com um núcleo do gás na periferia.

FIGURA 3 – Padrões de escoamento gás-líquido em tubos horizontais

No estudo dos regimes de escoamento bifásico uma das medidas muito 

utilizadas é a fração de vazio denotada pela letra grega alpha (α) (EQ. 35, Seção 

3.1.1). Essa medida consiste na razão entre o volume de gás (ou vapor) e o 

volume total da mistura em um comprimento finito da tubulação. Alguns métodos 

podem ser utilizados para a obtenção da fração de vazio. Entre eles podem-se 

destacar a fração de vazio volumétrica, que foi utilizada nesse trabalho, a local, a 

unidimensional, a bidimensional, a tridimensional e a com média espacial e 

temporal:

• A fração de vazio volumétrica, utilizada nesse trabalho, fornece a medida 

do valor médio da fração de vazio ao longo do tubo. O método utilizado 

para a obtenção experimental dessa medida utiliza o fechamento rápido de 

válvulas. Esse método consiste no aprisionamento da mistura (exemplo, 
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líquido-gás) da seção de testes do tubo através de um mecanismo para 

fechamento simultâneo das válvulas localizados na entrada e saída dessa 

seção;

• A fração de vazio local consiste na presença de gás em um ponto x 

qualquer do escoamento em uma determinada fração de tempo.  Essa 

medida é obtida pela média temporal da função densidade de gás em um 

intervalo de tempo;

•    Na fração e vazio unidimensional ou simplesmente fração de vazio corda, 

refere-se à fração de gás existente ao longo de um comprimento de uma 

linha. Essa medida é feita por métodos que utilizam feixes de emissão 

estreitos como por exemplo, os sensores de raio x ou ópticos que podem 

ser configurados para este fim;

•    A fração de vazio bidimensional corresponde à média da função densidade 

de gás em uma área da seção transversal da tubulação;

•     A fração de vazio tridimensional é medida pela fração volumétrica ocupada 

pelo gás em um determinado tempo;

•   A fração de vazio com média temporal e espacial também intitulada de 

dupla média permite medir a média espacial e temporal da função 

densidade de gás simultaneamente. Ela corresponde a união entre a 

fração de vazio local e uma das outras frações de vazio, unidimensional ou 

bidimensional ou tridimensional.

Para a obtenção da medida da fração de vazio alguns métodos podem ser 

utilizados. Dentre eles podemos destacar, ultrassom, transdutores de impedâncias 

intrusivos e não-intrusivos, o método gravimétrico e o método das válvulas de 

acionamento rápido.

O cálculo da fração de vazio é utilizado para o entendimento da 

hidrodinâmica dos fluidos, para cálculo do carregamento correto do fluido 

refrigerante em um sistema frigorífico, para determinar os regimes de 
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escoamento, para avaliar a perda de pressão, para o controle de processos em 

plantas de produção química, em equipamentos de transferência de calor onde há 

mudança de fase entre outros. Em reatores nucleares, o estudo dos parâmetros 

(a fração de vazio, por exemplo) do escoamento bifásico no fenômeno de 

circulação natural é uma tarefa importante. Esse fenômeno é utilizado na planta 

de novos reatores nucleares, tal como o reator integrado IRIS (reator internacional 

inovador e seguro) (Macedo, Filho, 2006), e serve para remover o calor residual 

do núcleo no caso de perda da alimentação das bombas do circuito primário e em 

operações de baixa potência (Sabundjian et al., 2008). 

2.2 Processamento de Imagens

O processamento de imagens consiste em um processo de manipulação 

das informações contidas em uma imagem digital através de algoritmos que 

geram como saída uma imagem modificada. Seu objetivo é melhorar o aspecto 

visual da imagem, sua transmissão, sua impressão, ou a obtenção de outros 

subsídios para a medição de suas características e estruturas visando uma 

melhor interpretação do analista (Russ, 2011). Um processo típico é ilustrado na 

FIG.4 através do diagrama de fluxo dos passos básicos realizados em 

processamento de imagens, desde a aquisição das imagens até a obtenção dos 

resultados.

      FIGURA 4 - Tarefas fundamentais para realizar o processamento de imagens.

Aquisição de 
Imagens

Pré-processamento

Segmentação

Extração de 
Características
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Resultado
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O processamento se inicia com a aquisição de imagens que possam ser 

representadas por duas ou mais dimensões. Essa é uma tarefa importante pois 

envolve o processo de digitalização no qual uma imagem deve ser representada 

de forma apropriada ao tratamento computacional. Após a captura, o pré-

processamento é responsável por filtrar os ruídos introduzidos pelos sensores e 

pelo ambiente físico externo onde a imagem foi capturada. A partir desse 

momento, a imagem está pronta para ser particionada em unidades mais 

significativas, etapa conhecida como segmentação. A tarefa de segmentar uma 

imagem é identificar características similares e descontinuidades (bordas) em 

regiões de interesse. O próximo passo, é extrair as características ou 

propriedades dos objetos de interesse, que consiste na geração de descritores 

que caracterizam o objeto ou partes de uma imagem. Estes descritores podem 

ser representados através de um vetor de características, contendo por exemplo, 

formas geométricas, entropia, energia, que poderão ser úteis ao processo de 

reconhecimento e interpretação. O reconhecimento ou classificação de  padrões 

é uma tarefa que envolve identificar objetos nas imagens em termos de padrões 

que as constituem e descobrir relações existentes entre grupos de objetos 

semelhantes baseados nas características provindas de seus descritores.  

Atualmente existem muitas técnicas para a obtenção do reconhecimento de 

padrões que é normalmente dividido em três abordagens:

• Estatística: métodos estatísticos são utilizados para separar as classes de 

objetos de interesse. Dentre os métodos utilizados, pode-se citar os 

classificadores Bayesianos, métodos probabilísticas e regras de decisão;

• Estrutural: os padrões são reconhecidos tendo como base o casamento de 

símbolos ou modelos que caracterizam e definem um padrão a ser 

reconhecido;

• Neural: o reconhecimento é obtido com o uso de redes neurais artificiais 

onde os padrões são obtidos pelo treinamento exaustivo da associação 

entre o padrão e a imagem analisada.
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A interpretação envolve a fixação de um significado para um conjunto de objetos 

relacionados (Gonzales e Woods, 2007). Há três principais formalismos utilizados 

para interpretar uma imagem:

• Lógica formal: a lógica clássica que é expressa por meio de regras lógicas;

• Redes Semânticas: faz o uso de grafos direcionados que permitem 

relacionar os elementos de uma imagem;

• Sistemas baseado em conhecimento: Essa abordagem utiliza regras de 

produção para inferir o conhecimento. Outras abordagens podem ser 

agregadas a estas regras com o intuito de representar o conhecimento, tais 

como, lógica fuzzy, modal, epistêmica, e outras.

A base de conhecimento de um sistema de processamento de imagens 

contem o conhecimento relativo ao domínio de problemas que são dependentes 

da aplicação para a qual esta base foi projetada. Seu tamanho e complexidade 

varia e serve para realizar a comunicação entre os módulos do sistema de 

processamento de acordo com a complexidade da tarefa a ser realizada.

2.2.1 Modelos de Imagem

Uma imagem pode ser definida como uma função f(x,y), onde f representa 

a intensidade (brilho) ou o nível de cinza em um ponto, denotado pelas 

coordenadas espaciais x e y (Gonzales e Woods, 2007). Seu modelo físico 

representado por (1) consiste na interação da luz em uma cena para produzir uma 

imagem, ilustrada na FIG.5, e pode ser expresso por dois componentes para a 

função f(x,y) que representam a quantidade de luz incidente na imagem 

(iluminância) e a quantidade de luz refletida na imagem (reflectância) (Pedrini e 

Schwartz, 2008). A iluminância denotado por i(x,y) é medida em lúmens/m2 ou lux 

e a reflectância representado por r(x,y) é medida no intervalo entre 0 e 1.

(1)
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FIGURA 5 - Modelo físico de uma representação de imagens

Em seu modelo computacional, a imagem deve passar por uma conversão 

para um formato discreto denominada de digitalização, que envolve duas etapas, 

a amostragem e a quantização. A amostragem é o número de pixels em x e y da 

imagem que gera uma matriz bidimensional MxN, conforme pode ser observado 

na FIG.6, sendo cada ponto da imagem ou elemento da matriz denominado de 

pixel (picture element). Um outro parâmetro associado à amostragem em imagens 

é a resolução espacial, que consiste no espaçamento físico (densidade de pixels) 

entre amostras. Ela precisa ser escolhida de modo a atender ao nível de detalhes 

que se deseja obter na análise da imagem. A quantização consiste em escolher o 

nível de cinza de cada pixel da imagem representado por um valor inteiro L em 

uma imagem monocromática. Normalmente esse valor é uma potência de 2, ou 

seja, L = 2p, onde L é o número de níveis de cinza e p é a profundidade da 

imagem. A associação desse valor ao pixel respeita a escolha do intervalo [Lmin, 

Lmax] denominado de escala de cinza. Dentre as diversas convenções que se 

deseja trabalhar, a mais comum é determinada por L = 28,, que corresponde a 

atribuir ao pixel  representado pela cor preta o  nível de cinza  mais escuro, o 

valor 0, e a cor branca o nível de cinza mais claro, o valor 255. O número 2 

significa uma imagem binária com profundidade de 8 bits por pixel (1 byte por 

pixel), que corresponde ao armazenamento da imagem em formato digital. 

Considere, por exemplo, uma imagem f(x,y) em formato digital com x = 30 cm e y 

= 20 cm cuja amostras estão espaçadas uniformemente a cada 1 mm em x e y. 

Neste caso, a imagem terá a resolução espacial de M = 300 por N = 200 amostras 

perfazendo 60.000 pixels. Para armazenar uma imagem, sem o uso de nenhum 

algoritmo de compressão, com 8 bits de profundidade, ou seja,  L = 28 (256 níveis 

y

x(0,0)
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de cinza), são necessário 300 x 200 x 8 = 480.000 bits. Transformando tem-se 

480.000 / 8 = 60.000 bytes de memória, ou 60.000 / 1024 = 58,59 kbytes de 

memória.

    (a)

93 106 122 141 154

91 103 118 136 151

86 97 113 128 144

83 91 107 126 143

82 83 100 122 139
                                   
                               (b)

FIGURA 6 - Modelo Computacional. (a) Imagem (b) Níveis de Cinza no formato matricial

2.2.2 Aquisição de imagens

Normalmente a aquisição de imagens digitais é feita por meio de câmeras 

munidas por um dos dois tipos de sensores, CCD ou CMOS. A aquisição por 

esses sensores é utilizada na fotografia digital, no processamento de imagens de 

satélites, em equipamentos médico-hospitalares, na identificação de objetos em 

astronomia entre outros.

O dispositivo de carga acoplada ou CCD (charge-coupled device) foi 

patenteada em 1969 pela Bell Labs, é um sensor semicondutor formado por um 

circuito integrado que contém uma matriz de capacitores (fotodiodos) acoplados 

em fileira, intitulados de MOS, representados por pixels em processamento de 

imagens. Esses capacitores acumulam a carga elétrica proporcional a intensidade 

da luz incidente (fótons) naquela localização para que o circuito de controle 

(circuito externo) transfira o conteúdo de um capacitador para o seu vizinho. O 

último capacitador do conjunto envia a carga elétrica a um amplificador de carga 

para converter em voltagem. Essas voltagens são digitalizadas e armazenadas 

em uma memória (Russ, 2012).
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O dispositivo intitulado de complementar metal-óxido ou CMOS 

(Complementary metal-oxide semiconductor) é um semicondutor cu jo 

funcionamento é idêntico ao sensor CCD,  com a diferença que o procedimento 

ocorre dentro do sensor e que o tratamento é realizado para cada pixel da 

imagem enviando tudo digitalizado para o processador da câmera. Com isso, 

ocorria a interferência de um componente com o outro dentro do sensor, 

provocando ruídos na imagem gerada. Entretanto, em 2011, uma nova geração 

CMOS foi desenvolvida para equipar câmeras para aplicações profissionais na 

indústria e na fotografia, resultando em imagens com qualidade semelhante às 

produzidas pelos sensores CCD a um custo mais baixo de fabricações e ainda 

gastando menos energia para produzir a imagem.

2.2.3 Equalização do Histograma

A percepção de informações contidas nas imagens é uma tarefa importante 

para o reconhecimento de padrões presentes nos objetos de interesse que faz 

distinção de outros elementos que compõe uma imagem. A equalização do 

histograma ou manipulação de contraste é uma das técnicas utilizadas para 

melhorar a qualidade das imagens com o intuito de facilitar essa percepção das 

informações sob critérios subjetivos ao sistema visual humano (Gonzalez e 

Woods, 2007; Pedrini e Schwartz, 2008). Além disso o uso da equalização permite 

contornar as limitações e variabilidades da iluminação presentes nas imagens 

pelo processo de aquisição, conforme pode ser observado na FIG.7.
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                  (a) 

          

                               (b)

FIGURA 7 - Equalização global do histograma. (a) imagem em níveis de cinza no intervalo de 

[0,255]. (b) imagem após equalização.

A equalização do histograma  para o intervalo de pixels [0, L-1] realiza uma 

redistribuição dos valores dos pixels baseado no histograma da imagem. Há três 

técnicas distintas: a equalização global, regional por blocos e regional pontual. A 

equalização regional por blocos e pontual, utiliza-se para a análise dos níveis de 

cinza, uma janela de tamanho definido pelo usuário, distorcendo a imagem e 

realçando os detalhes. Um dos problemas encontrados com as técnicas regionais 

está no realce de todos os detalhes, até mesmo os ruídos presentes na imagem. 

A diferença entre essas duas técnicas é que a primeira realiza a equalização do 

bloco inteiro, enquanto a segunda equaliza somente o ponto central da janela. A 

equalização global utiliza todos os níveis de cinza presentes, preservando as 

características globais da imagem, aumentando o contraste. A expressão que 

fornece o histograma equalizado global da imagem é apresentada  em (2):
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(2)

onde eh(k) é a função de distribuição acumulada de probabilidade, L é o valor 

máximo dos níveis de cinza, k são os valores para os níveis de cinza k = 0, 

1, . . . , L-1, M e N é o número de pixels encontrados na imagem e ni é o número 

de pixels com nível de cinza igual a i.

2.2.4 Abordagens Tradicionais para a Detecção de Bordas

Detecção de Bordas é uma parte do processo intitulado de segmentação e 

uma das operações em processamento de imagens mais utilizadas (Parker, 

2011), pois envolve essencialmente localizar objetos de interesse. Há diversas 

definições possíveis para a borda. Uma das mais utilizadas é a ideia de limite ou 

fronteira, onde um conjunto de pixels são conectados para separar duas regiões 

com propriedades distintas de níveis de cinza (Pedrini e Schwartz, 2008). A 

dificuldade na detecção da borda envolve, na prática, imperfeições no processo 

de aquisição. Essas imperfeições podem ocorrer por ruídos e pelo processo de 

amostragem. 

Um ruído pode ser definido como degradações na imagem caracterizado 

por um efeito randômico no nível de pixel para pixel, pela suavização em um 

conjunto de pixels e pelo aparecimento de borramento nas bordas. Pode ser 

ocasionado pelos limites óticos da lente, tipo de câmera, condições de iluminação, 

temperatura, efeitos atmosféricos, poeira e outros fatores. Seus tipos comumente 

modelados são o ruído Gaussiano, Exponencial, Impulsivo, Uniforme, Erlang, 

Poisson e Rayleigh. 

No processo de amostragem um nível de cinza da borda se redistribui por 

mais pixels na imagem digital, resultando em bordas borradas. Esse problema 

ocorre devido a escolha da taxa de amostragem para a digitalização e por ser 

improvável que todas as bordas sejam realmente contornos em uma imagem real. 

A FIG. 8 mostra alguns exemplos de bordas do perfil de cinza unidimensional ao 

longo de uma linha com graus de borramento.
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                             (a)                                                        (b)

(c)

FIGURA 8 - Modelos de Bordas. (a) Mudança perfeita de níveis de cinza. (b) Borda com baixo 

grau de borramento. (c) Borda com um grau elevado de borramento.

Quanto maior é a mudança no nível de cinza (intensidade) ou quanto mais 

próximo estiver do caso ideal (FIG.8 (a)) mais fácil é a detecção da borda. No 

entanto, em casos reais, nenhuma mudança de níveis de cinza pode ser vista 

como uma tarefa fácil para a detecção da borda, devido às imperfeições na 

aquisição, resultando em uma imagem com diferentes graus de borramento (FIG. 

8 (b)(c)).

A maioria das técnicas utilizadas para a detecção de bordas tenta resolver 

problemas que envolvem algum grau de borramento ou ruído com o intuito de 

identificar as bordas e obter a segmentação no que se refere ao reconhecimento 
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de objetos presentes nas imagens. Em sua maioria, elas são baseadas no 

mecanismo básico de definir um operador derivativo de primeira ou segunda 

ordem, associados a alguma técnica de suavização para reduzir os efeitos de 

ruídos. 

Os operadores de Sobel, Prewitt e Roberts são métodos clássicos na 

detecção de bordas que utilizam a primeira derivada com o objetivo de identificar 

as mudanças locais significativas nos níveis de cinza. Esses operadores fazem 

uso da diferenciação de imagens chamado de gradiente, que refere-se a um vetor 

que indica os locais onde a maior variação dos níveis de cinza ocorre. A 

expressão abaixo monstra o vetor gradiente que pode ser calculado por derivadas 

parciais.

(3)

Duas importantes medidas em detecção de bordas derivativas são a 

magnitude do vetor gradiente, que consiste na maior taxa de variação f por 

unidade de distância, e o ângulo de direção desse vetor. Elas são expressas 

respectivamente por: 

(4)

(5)

Devido ao custo computacional requerido pela equação (4), a magnitude do 

gradiente pode ser calculada por valores absolutos ou pelo valor máximo entre os 

gradientes na direção x e y.

Uma forma simples de calcular a magnitude do gradiente é fazer uso de 

diferenças em ambas as direções, onde Gx e Gy poderiam ser expressas por:

(6)
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Desta forma, esses valores poderiam estar dispostos através de uma 

representação matricial de tamanho 3 x 3 que compõe uma região da imagem. 

Essa representação, conforme pode ser visto na FIG.9, é intitulada de máscara e 

pode ser utilizada para implementar a equação (4).

f(x-1, y-1) f(x, y-1) f(x+1, y-1)

f(x-1, y) f(x, y) f(x+1, y)

f(x-1, y+1) f(x, y+1) f(x+1, y+1)

FIGURA 9 - Representação Matricial de tamanho 3 x 3 pixels.

Sendo as máscaras uma aproximação da equação da magnitude do 

gradiente, os operadores de Sobel, Roberts e Prewitts podem ser definidos. A 

TAB.1 mostra as máscaras que implementam esses operadores.

TABELA 1 - Máscaras dos operadores.

Operador Máscara Gx Máscara Gy

Roberts

Prewitt

Sobel

Em Roberts a detecção identifica bordas diagonais da esquerda e direita, 

enquanto em Prewitt e Sobel a preocupação está na obtenção de bordas 

horizontais e verticais. Em Sobel é possível observar a utilização do valor 2 na 

posição central da máscara, resultando na suavização da imagem nessa posição. 

De acordo com a necessidade, é possível modificar as máscaras desses 

operadores para obter a detecção das bordas diagonais, tal como ocorre com os 
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operadores de Roberts. Isso pode ser feito rotacionando seus valores no ângulo 

de 45 graus.

 As máscaras encontradas na TAB.1 são utilizadas em conjunto com o 

método da convolução  para encontrar as bordas. Esse método pode ser definido 

como uma operação linear local que dado duas funções, nesse caso, uma 

imagem e uma máscara, resulta em uma modificação do pixel correspondente na 

imagem resultante. Ela pode ser expressa por:

(7)

onde f é a imagem, m e n é o tamanho da imagem, i e j é o tamanho da  máscara 

de convolução.

Um outro método de detecção de bordas muito utilizado que faz uso de 

técnicas derivativas de primeira ordem é a detecção por Canny. Essa técnica 

envolve essencialmente uma lista de critérios para obter a identificação ótima da 

borda. O primeiro é a Taxa de Erro ou detecção que consiste na maximização da 

razão sinal ruído (SNR), ou seja, maior será a detecção de bordas verdadeiras 

quando menor for o SNR. O segundo critério é a Localização, que representa a 

distância entre os pixels encontrados por um detector de bordas derivativo de 

primeira ordem e sua respectiva posição verdadeira. Nesse caso, quanto maior 

for a Localização, os pontos detectados pelo filtro estarão mais próximos das 

posições verdadeiras. O terceiro e último critério é a Resposta mínima obtida pelo 

detetor, isto é, onde existir somente bordas simples, o detector não deve 

identificar múltiplos pontos de borda. O algoritmo do detector de Canny envolve 

filtrar a imagem com o objetivo de tentar amenizar os ruídos, encontrar o 

gradiente, aplicar a supressão não máxima com o objetivo de remover pixels que 

não são considerados bordas, e finalmente fazer uso de dois threshold, um para 

aceitar um pixel como contorno e outro para rejeitar. Entretanto, caso o pixel 

estiver entre os dois threshold, o pixel somente será considerado se estiver 

conectado a um pixel que está acima do threshold mais alto (Canny, 1996).

Uma das técnicas mais utilizadas nas segmentações baseadas em regiões 

é a watershed também conhecida como linhas divisoras de água. Esse método 

encontra diferentes regiões da imagem onde cada região compartilha as mesmas 

características. Nesse caso, uma imagem pode ser interpretada como uma 
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superfície topográfica em que a intensidade dos pixels equivale a valores de 

altitude. O principal objetivo dessa segmentação refere-se a encontrar as linhas 

d’água, onde a inundação de baixo para cima, ou seja, dos mínimos locais para 

cima da topologia da imagem chegar a uma fase onde duas bacias vizinhas 

entram em contato. Esse processo continua até que a superfície esteja sob a 

água delimitando cada bacia de contenção, formando um conjunto de linhas 

d'água (watershed) com o intuito de evitar o transbordamento da água entre 

diferentes bacias. A FIG.10 ilustra o processo de imersão e formação das bacias 

d'água. 

FIGURA 10 - Segmentação por Watershed.

Um dos problemas encontrados refere-se ao processo de inundação ser 

sensível ao ruído e pode ocorrer vazamentos resultando em super segmentação 

de borda. Isso significa que diversos pontos máximos ou mínimos são excedidos, 

resultando em um grande número de regiões que não correspondem a bordas 

verdadeiras de um objeto em uma imagem. Há diferentes técnicas que  

implementa um watershed, um dos algoritmos mais utilizados na literatura foi 

introduzido por Meyer (1992).

Mínimos locais na imagem gradiente

Divisores de água

Bacia I Bacia II Bacia III Bacia VI
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O operador Laplaciano é uma técnica utilizada para realçar uma imagem, 

apesar desse operador responder a transição de intensidades. Pode ser definido 

como uma função f(x,y) pela derivada de segunda ordem expresso por:

(8)

Assim como o gradiente foi definido, a equação (8) pode ser aproximada por uma 

máscara de convolução da seguinte forma:

(9)

(10)

Lx =

0 0 0

-1 2 -1

0 0 0

Ly =

0 -1 0

0 2 0

0 -1 0

(11)

Sendo Lx e Ly as máscaras das derivadas parciais em x e y representadas pelas 

expressões (9) e (10) respectivamente, a máscara de convolução do Laplaciano 

pode ser definida como:

(12)

0 -1 0

-1 4 -1

0 -1 0
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Outras derivações dessa máscara podem ser encontradas na literatura em 

(Gonzales e Woods, 2007) com o objetivo de detectar descontinuidades 

diagonais. 

Por ser muito sensível ao ruído, esse operador não é utilizado para 

detectar bordas. Nesse sentido, o operador Laplaciano da Gaussiana (LOG) é 

utilizado para a detecção de bordas e há evidências que esse operador realiza 

operações muito semelhantes à realizadas pelo sistema visual humano (Berzins 

1984). Conhecido também por chapéu mexicano, o operador LOG foi proposto 

por Marr e Hildreth (1980). A resposta desse operador pode ser vista pela 

equação (13), que inicialmente filtra os ruídos da imagem antes de efetuar a 

detecção por cruzamento de zeros da segunda derivada. 

(13)

A filtragem dos ruídos pode ser feita em diferentes graus de suavização, 

controlado pelo desvio padrão σ da função Gaussiana G(x,y) que é convoluida 

com uma imagem f(x,y)  expressa pela equação (14).

(14)

2.3 Lógica Fuzzy

A clássica teoria dos conjuntos pode ser considerada como um grupo de 

elementos distintos. Esses elementos podem ser descritos como números, nomes 

de objetos ou qualquer coisa que seja possível de ser categorizada em um 

universo definido, que estabelece apenas duas possibilidades, de um elemento 

pertencer ou não a um conjunto. Nesse sentido, a teoria dos conjuntos fuzzy 

estende a teoria clássica dos conjuntos para o tratamento de incertezas que 

envolve a maioria dos problemas no mundo real, pois é impossível representar o 

conhecimento incerto usando apenas sentenças que aditem valores verdadeiro ou 

falso.

O termo fuzzy significa nebuloso, vago, incerto, impreciso, subjetivo, difuso 

ou duvidoso e é utilizada para dar um tratamento matemático para as informações 

fornecidas pelos seres humanos que são carregadas de termos vagos vinculados 
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ao contexto do domínio do problema. A lógica fuzzy foi inicialmente definida por 

(Zadeh, 1965) no artigo intitulado Fuzzy Set. Ela defini graus de pertinências 

intermediários entre o grau de pertinência total e a não pertinência de elementos 

para um universo definido que permite a possibilidade de tratar conceitos 

imprecisos, tais como, “Baixo”, “Rápido” e “Inteligente”. Nesse contexto, um 

sistema lógico fuzzy ou um sistema de processamento fuzzy consiste em um 

conjunto de axiomas e regras de inferência com o intuito de representar 

formalmente um raciocínio válido. Pode ser dividido em três etapas básicas, a 

Fuzzificação, a Inferência fuzzy e a Defuzzificação, conforme ilustrado na FIG.11.

FIGURA 11 - Sistema de Processamento Fuzzy

2.3.1 Fuzzificação

A fuzzificação é a primeira etapa de um sistema de processamento fuzzy e 

consiste em transformar valores absolutos chamados de valores crisp, para 

valores nebulosos ou conjuntos nebulosos que pode ser definido por:

<< Regras >>

<< Mecanismo de Inferência >>

<< Fuzzificador >> << Defuzzificador >>

Entrada de valores crisp

Saída
de

valores
crisp
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Um conjunto fuzzy é caracterizado por uma função de pertinência onde a 
transição de não-pertinência para pertinência é gradual, não abrupta 
dentro de um intervalo entre zero e um. A noção de união, intersecção, 
complementar, relação, convexidade, etc, é estendida para tais 
conjuntos, e várias propriedades dessas noções no contexto dos 
conjuntos fuzzy estão estabelecidos (Zadeh, 1965, p.338).

Seja o conjunto fuzzy A de um conjunto universo do discurso U mapeado 

através de uma função de pertinência  uA: U → [0,1] que associa cada número x ϵ 

U, sendo x o valor absoluto a um número real uA(x) em um intervalo [0,1]. Desta 

maneira, uA(x) = 0.3 é o valor fuzzificado que consiste em x pertencer ao conjunto 

A com o grau de pertinência de 30%.

Cada conjunto nebuloso deve ser associado a uma variável linguística que 

representa o nome desses conjuntos. Por exemplo, a variável linguística 

“Temperatura” pode assumir os valores (conjuntos nebulosos) “baixa”, “média” e 

“alta”. Dessa forma essa variável pode possuir diversos conjuntos nebulosos que 

representam o universo do discurso associando cada conjunto a graus de 

penitências. Assim, uma função de pertinência, também intitulada de função 

membro, pode ser representada pelo diagrama de Hassi-Euler (H-E) ilustrado na 

FIG.12.
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FIGURA 12 - Curvas de Fuzzificação (Diagramas H-E)  e suas respectivas funções de 
Pertinências para a variável linguística Temperatura.

Com o uso dessas funções, uma temperatura de 17° graus possui diferentes 

graus de pertinência para cada um dos três conjuntos nebulosos, a saber, µBaixo(x) 

= 0.3, µMédio(x) = 0.4 e µAlto(x) = 0.0. 

2.3.1.1 Principais operações Fuzzy

As operações propostas por Zadeh são definidas de maneira similar às 

operações utilizadas pela lógica proposicional. Abaixo são apresentadas as 

principais funções com a intenção de prover um aspecto matemático para a teoria 

x

µBaixa(x)

10 20 x

1

x

µBaixa(x)

10 20 x

x

µMédia(x)

15 30 x

1

x20 x

x

µAlta(x)

15 36 x

1

x20 x10
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da lógica fuzzy. Uma explicação mais detalhada pode ser encontrada em   Zadeh, 

(1965), Zimmermann (2001).

• Complemento

Dado um conjunto A, o complemento desse conjunto pode ser interpretado 

como a sua negação:

(15)

• União

A união entre dois conjuntos pode ser interpretada como o conector lógico 

OU. Dado dois conjuntos A e B, a união é representada por:

(16)

• Interseção

Dados dois conjuntos A e B, a interseção indicada pelo operador lógico E, 

pode ser representado por:

(17)

• Concentração

A concentração é um dos modificadores linguísticos capaz de reduzir a 

quadratura da função membro de um conjunto fuzzy (Chi, Yan, Pham, 

1996), definida por:

(18)

• Dilatação

Sendo um dos modificadores linguísticos, a dilatação refere-se ao aumento 

do grau de crença para cada objeto em um conjunto fuzzy (Chi, Yan, Pham, 

1996). A operação de dilatação é o inverso da concentração, definida pela 

equação (XX):

(19)
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• Soma delimitada

Seja dois conjuntos A e B, a soma delimitada consiste em obter o mínimo 

entre o valor absoluto 1 e a soma aritmética entre dois conjuntos fuzzy, 

podendo ser expressa por:

(20)

• Produto delimitado

Seja dois conjuntos A e B, o produto delimitado consiste em obter o 

máximo entre o valor absoluto 0 e a soma aritmética entre dois conjuntos 

fuzzy subtraído pelo valor 1.

(21)

• Produto Cartesiano

Semelhante a operação de interseção, o produto cartesiano permite 

encontrar o valor mínimo entre dois conjuntos, sendo que a única diferença 

está no fato de que cada conjunto pertence a universos diferentes, A ϵ U1 e 

B ϵ U2. Existem diversas definições para o produto cartesiano, a mais 

utilizada é definida pela expressão XX resultando em pares de valores.

(22)

2.3.2 Mecanismo de Inferência 

A base de conhecimento do mecanismo de inferência fuzzy dispõe de 

regras de produção nas quais o antecedente e o consequente são conjuntos 

nebulosos. Armazenar o conhecimento por meio de regras é uma das formas 

mais comum (Rezende, 2005) e pode ser uma das melhores plataformas para 

explicar a inteligência humana no aprendizado e reconhecimento de objetos (Chi, 

Yan, Pham, 1996) que proporciona facilidade na manutenção e aquisição do 

conhecimento necessário à tomada de decisão. Elas são construídas mediante a 

ajuda dos especialistas da área do problema a ser resolvido. Normalmente, as 

regras são compostas de duas partes:
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SE <antecedente> ENTÃO <consequente>

O antecedente da regra é formado por uma única ou um conjunto de 

condições. Quando essas condições são satisfeitas, a regra está pronta para o 

disparo no qual determina o processamento do consequente dessa regra. O 

consequente é composto por um conjunto de ações, tais como, resultados 

determinísticos, diagnósticos e pode dar suporte ao disparo de outras regras 

gerando um encadeamento de regras no processamento.

O processamento das regras depende da escolha do mecanismo de 

inferência que determina como serão processados os antecedentes, defini os 

indicadores de disparo das regras e quais os operadores utilizados. Muitas 

técnicas foram propostas para modelar as regras de inferência para gerir seu 

processamento. Existe alguns métodos que podem ser utilizados para o 

processamento dessas regras. O método Mamdani proposto por Wang e Mendel 

em 1974 é o método mais utilizado (Chi, Yan, Pham, 1996). Além dele, pode-se 

destacar  o método de Tsukamoto que simplifica o método de Mamdani em que as 

funções de pertinência são monótonas, e o método TSK (Takagi e Sugeno, 1985; 

Sugeno e Kang, 1988) que é similar ao modelo Mamdani com a diferença que os 

consequentes das regras são formados de equações paramétricas relacionando 

as entradas e saídas do processo, em vez de fazer uso de relações fuzzy.

O modelo Mamdani, utilizado neste trabalho, possui algumas relações 

fuzzy definidas em ambos os lados da regra. Assim, uma regra pode ser definida 

para esse modelo da seguinte forma:

SE <Temperatura = Muito_Alta and Pressão = Muito_Alta>

ENTAO <Perigo_de_Explosão = Alto>.

A regra acima possui duas variáveis linguísticas, Temperatura e Pressão, 

na qual o valor nebuloso “Muito Alto” é utilizado juntamente com operador fuzzy 

and (intersecção) para compor o antecedente dessa regra gerando como 

resultado um alto perigo de explosão.

Mamdani defini módulos de interface responsável por transformar as 

variáveis crisp em valores fuzzy, nos quais realiza a fuzzyficação. As regras 
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contidas na base de conhecimento são processadas pela máquina de inferência, 

a partir da composição de todas as regras disparadas, e logo após o modelo 

converte os valores fuzzy resultantes em variáveis crisp, no processo chamado de 

defuzzificação. A máquina de inferência processa essas regras tradicionalmente 

utilizando o modelo de inferência Max-Min. Essa inferência utiliza as operações 

de intersecção e união definidas em Zadeh, através de operadores de mínimo e 

máximo respectivamente.

2.3.3 Defuzzificação 

Sendo o processo contrário à Fuzzificaçao, a conversão de um valor fuzzy 

em variáveis crisp é intitulada de Defuzzificação. Normalmente, os especialistas 

da área devem contribuir para o desenvolvimento das curvas de saída e escolher 

o melhor método para a solução do problema. A escolha do método depende do 

problema. Há problemas, por exemplo, que a resposta será um conjunto grande 

de valores associados a cada disparo de regra, ocasionando múltiplas saídas em 

tempos diferentes de processamento. Esse é o caso da transformação de uma 

imagem em escalas de cinza em um intervalo de [0,255] em conjuntos fuzzy. A 

cada processamento de um pixel ou conjunto de pixels, seguindo determinados 

critérios, a resposta será um valor para cada pixel da imagem. Nesse caso, a 

defuzzificação não será necessária para esse tipo de problema, pois os valores 

gerados são crisp no intervalo em escalas de cinza. Para os problemas que 

necessitam de defuzzificação, os métodos do centro de massa e da média dos 

máximos são os mais utilizados (Rezende, 2005).

O método do critério de massa também intitulado centroide gera um valor 

de saída para um conjunto. O valor calculado corresponde a abscisa do ponto do 

centro de massa para ser usado como um valor de saída e determinar a solução 

do problema. Para isso, calcula-se a área da cuva de todos os conjuntos fuzzy 

produzida pelo encadeamento de regras pela máquina de inferência e logo em 

seguida encontra o índice correspondente que divide esta área à metade. Esse 

método é normalmente utilizado em problemas que envolvem operações de 

controle, aproximação de funções e classificação binária. A EQ. 23 defini o 

método do critério de massa:
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(23)

onde xi representa o valor no universo correspondente ao centro de massa do 

conjunto fuzzy A e uA(xi) é o grau de pertinência do conjunto A na posição xi.

O método da média dos máximos propõe encontrar a classe de saída que 

determina o ponto médio entre os valores que tem o maior grau de pertinência, 

conforme a EQ. 24:

(24)

onde n é a quantidade de conjuntos fuzzy pertencente ao elemento, xAi é o i-ésimo 

conjunto fuzzy A a que o elemento pertence e uAi é o grau de pertinência do i-

ésimo conjunto fuzzy.

2.4 Análise ROC

Inicialmente proposto durante a segunda guerra mundial com o objetivo de 

quantizar a habilidade dos operadores de radares na distinção entre sinal e ruído, 

as Características de Operação do Receptor (ROC) é uma técnica estatística que 

permite validar os resultados de forma a quantizar seu poder discriminatório que 

envolvem diagnóstico ou previsão de resultados. A análise ROC possui uma 

extensa literatura (Zou, 2007) em diversas áreas do conhecimento em radiologia, 

comunicação e principalmente em medicina. Na área de processamento de 

imagens, a análise ROC vem ganhando bastante atenção da comunidade (Shui e 

Zhang, 2012), (Liu e Feng, 2014) devido à necessidade de obtenção de métricas 

mais apuradas para avaliar os algoritmos propostos.
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Em análise ROC, um modelo de classificação usando duas classes ou um 

classificador binário consiste em mapear instâncias da classe verdadeira para a 

classe preditiva. Seja o conjunto binário da classe verdadeira rotulado por P e N, 

ou seja, número de instâncias positivas e negativas respectivamente, e o conjunto 

da classe preditiva (classificador) sendo representado por p, para instâncias 

positivas e n, para instâncias negativas. Quando um conjunto de instâncias é 

classificado, pode ocorrer quatro diferentes situações para compor uma matriz de 

contingência ilustrado na FIG.11, onde TP, FP, TN e FN representam:

• Verdadeiros Positivos (TP): refere-se aos valores positivos que o sistema 

julgou positivos (ACERTOS);

• Falso Negativo (FN): consiste em valores positivos que o sistema julgou 

negativos (ERROS);

• Verdadeiros Negativos (TN): são valores negativos que o sistema julgou 

como negativos (ACERTOS);

• Falso Positivos (FP): representa valores negativos que o sistema julgou 

como falso positivos (ERROS). 

FIGURA 13 - Matriz de contingência

Pos e Neg são os totais de instâncias positivas e negativas da classe 

verdadeira e PPos e PNeg são os totais de instâncias positivas e negativas da 

classe preditiva respectivamente. Através desses valores é possível definir 

algumas medidas importantes, levando em consideração a estrutura da matriz de 

contingência. Essa matriz forma as medições básicas para algumas métricas 

comuns, tais como, TPR que representa a taxa de verdadeiros positivos, a FPR 

que se refere à taxa de falsos positivos, Acurácia, Taxa de acerto, e à Taxa de 

Erros que são representados abaixo:
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                                              (25)

                                              (26)

                       (27)

                                           (28)

                                    (29)

Também conhecida como recall ou sensibilidade na literatura, TPR refere-se à 

habilidade do classificador em predizer corretamente a condição positiva da 

classe verdadeira e TFP, conhecida como sensibilidade ou 1 - especialidade, é a 

habilidade do classificador em predizer corretamente a ausência da condição 

negativa da classe verdadeira. A Acurácia expressa a proporção de exemplos 

positivos classificados corretamente e a soma da condição positiva da classe 

preditiva. A Taxa de Acerto, como sendo uma das medidas mais utilizadas na 

literatura, leva em consideração a variação da proporção de classes quando 

utilizada em classes desbalanceadas, pois pode ocorrer erro de predição da 

classe minoritária (Matsubara, 2008). Nesse caso, a Equação da taxa de acerto 

relaciona a TPR e FPR com total de positivos (Pos) e negativos (Neg), removendo 

essa quantidade do denominador que compõem o valor total das instâncias 

(Total).

2.4.1 Gráfico ROC

O gráfico ROC é um gráfico bidimensional, onde a medida de FPR é 

plotado no eixo x e a medida de TPR é plotado no eixo y correspondendo a um 

simples ponto no espaço ROC. A FIG.14 ilustra um gráfico ROC, onde é possível 

notar algumas regiões de interesse para a análise.
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FIGURA 14 - Gráfico ROC

É possível localizar quatro regiões de interesse para a obtenção de uma 

análise classificatória em um espaço ROC. O ponto (0,1) representa uma 

classificação perfeita, no qual todas as instâncias positivas e negativas são 

rotuladas corretamente. Os pontos próximos ao ponto (1,0) correspondem a 

classificações com resultados ruins, onde não foi possível um classificador obter 

acertos (baixa TPR), somente erros (alto FPR). Os pontos próximos a linha da 

diagonal principal representam uma classificação aleatória, no qual o número de 

acertos (TPR) e erros (FPR) são semelhantes. A região próxima ao ponto (0,0) 

consiste em um classificador que mapeia instâncias onde o número de erros é 

baixo, o que é muito bom, entretanto o número de acertos também é baixo. Por 

outro lado, a região próxima ao ponto (1,1) representa uma classificação onde o 

número de acertos é alto, mas o número de erros é igualmente alto.

A análise do espaço ROC depende inicialmente do contexto do problema. 

Para um algoritmo de detecção de contornos, por exemplo, quanto mais próximo 

o ponto que representa o detector em análise estiver do ponto (0,1), melhores 

serão os resultados. No entanto, se o algoritmo for um classificador de 

mensagens de e-mail com filtros spam, a análise dos resultados pode mudar, ou 
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seja, o melhor classificador pode não ser aquele próximo ao ponto (0,1). Suponha 

um algoritmo que classifique mensagens de e-mails em s p a m (instâncias 

positivas) e não spam (instâncias negativas). Qual seria a melhor classificação, o 

algoritmo A ou B ilustrado na FIG.15?

FIGURA 15 - Gráfico ROC

Tendo em vista que o algoritmo B represente uma classificação ideal, seria 

interessante um algoritmo que não perca nenhuma instância positiva mesmo que 

o algoritmo classifique algumas mensagens spam como não spam. Nesse 

contexto, o melhor classificador é o A, pois classificar um e-mail importante como 

spam seria um erro grave, enquanto classificar um e-mail spam como não spam 

seria um erro com pouquíssima gravidade.

Em termos gerais, é importante levar em consideração o domínio da 

aplicação para a obtenção da análise ROC. Assim, quando é grave a classificação 

errônea de instâncias positivas, é interessante dar preferência aos pontos com 

altas taxas de TPR. Inversamente, quando é grave o erro de classificação das 

instâncias negativas, é importante dar atenção aos pontos com baixas taxas de 

FPR.
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2.4.2 Curvas no espaço ROC

Uma análise ROC utiliza um modelo de classificação com duas classes 

gerando apenas um ponto determinado pela matriz de contingência, onde FPR e 

TPR são calculados e plotados nos eixos x e y respectivamente.  Uma forma 

interessante de comparar e analisar classificadores é plotar pontos respectivos a 

cada classificador no gráfico ROC. 

Considere um classificador probabilístico, tais como redes neurais ou um 

classificador Bayesiano com o objetivo de gerar scores para dez exemplos 

mostrados na TAB.2. A primeira linha da tabela refere-se aos pixels em uma 

imagem, onde cada um possui sua classe verdadeira (p) para cada exemplo de 

teste que estão dispostos na segunda linha, e logo em seguida os scores 

produzidos pelo classificador escolhido. Em um primeiro momento, os exemplos 

são ordenados de acordo com os scores em ordem decrescente.

TABELA 2 - Classificação com diferentes valores de corte (limiares).

Exemplos p1 p2 p5 p4 p10 p6 p3 p8 p9 p7

classe p p n p p n n n p n

score 0.9 0.8 0.4 0.38 0.37 0.36 0.35 0.1 0.1 0.04

Limiar =0.9 p n n n n n n n n n

Limiar =0.8 p p n n n n n n n n

Limiar =0.4 p p p n n n n n n n

Limiar =0.38 p p p p n n n n n n

Limiar =0.37 p p p p p n n n n n

Limiar =0.36 p p p p p p n n n n

Limiar =0.35 p p p p p p p n n n

Limiar =0.1 p p p p p p p p p n

Limiar =0.04 p p p p p p p p p p

A curva ROC pode ser definida pela adoção de diferentes valores de corte 

(limiar), que normalmente são valores de confiança dos exemplos classificados 

como positivos com a finalidade de construir para cada limiar uma matriz de 

contingência diferente, conforme mostrado na TAB.3. 
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TABELA 3 - Matrizes de Contingências para cada valor de corte.

TP FN FP TN TPR FPR

Limiar =0.9 1 4 0 5 0.2 0.0

Limiar =0.8 2 3 0 4 0.4 0.0

Limiar =0.4 2 3 1 4 0.4 0.2

Limiar =0.38 3 2 1 4 0.6 0.2

Limiar =0.37 4 1 1 4 0.8 0.2

Limiar =0.36 4 1 2 3 0.8 0.4

Limiar =0.35 4 1 3 2 0.8 0.6

Limiar =0.1 5 0 4 1 1.0 0.8

Limiar=0.04 5 0 5 0 1.0 1.0

Assim, para cada matriz de contingência são calculados valores de FPR e 

TPR que podem estar dispostos no gráfico para formar uma curva ROC desse 

classificador, conforme apresentado na FIG.16.

 

FIGURA 16 - Curva ROC de um classificador



54

2.4.3 Área abaixo da Curva ROC

Em muitos casos, comparar curvas ROC de classificadores diferentes é 

uma tarefa difícil, pois seria interessante quantizar com exatidão um teste 

diagnóstico que representa cada curva em vez de fazer comparações entre 

segmentos dessas curvas. Quando uma curva está muito próxima da outra, elas 

podem se cruzar, o que torna difícil a utilização de um método para a 

comparação. Nesse sentido, a área abaixo a curva ROC ou AUC é um método 

que permite medir a área para comparar diversos classificadores scores. Consiste 

em uma medida do desempenho de um teste, ou seja, uma grandeza escalar 

entre 0 e 1.0, sendo que 0 é o pior caso e 1.0 a classificação perfeita,  ou seja, 

representa a probabilidade de um classificador ranquear uma instância positiva 

escolhida aleatoriamente para ser maior do que uma instância negativa escolhida 

aleatoriamente. A área abaixo da curva ROC pode ser calculada através de dois 

métodos, o método de resolução numérica, como, por exemplo, regra dos 

trapézios, ou através de métodos estatísticos, tais como, Mann-Whitney ou a 

estimativa de máxima verossimilhança. A FIG.17 mostra a área abaixo da curva 

ROC calculado através da regra dos trapézios da matriz de contingência ilustrado 

na TAB.3.
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FIGURA 17 - Área abaixo da Curva ROC da FIG.14. Área calculada = 0.78 (78%)

2.4.4 Método eficiente para a geração de Curvas ROC

Seja n o número de pontos de um conjunto de teste, uma curva ROC é 

construída levando em consideração todos os pontos desse conjunto. Neste caso, 

o algoritmo executa lentamente por utilizar todos os pontos, pois requer uma 

complexidade O(n log n) para ordenar os dados e O(n) para ler a lista dos pontos 

criados (Fawcett, 2006).

Um outro método pode ser utilizado para criar curvas no espaço ROC, sem 

precisar fazer uso de todos os pontos do conjunto de teste. Esse método utiliza 

inicialmente o ponto determinado pela TPR e FPR da matriz de contingência e 
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logo em seguida faz uso dos teoremas da probabilidade e Bayesiano para 

construir os outros pontos da curva.

O primeiro passo para iniciar o método é determinar o número de pontos 

da curva que serão apresentados no gráfico ROC. Em geral, não há necessidade 

de obter um grande número desses pontos, pois o cálculo faz uso dos valores de 

TPR e FPR obtidos para efetivamente criar outros pontos para formar a curva. 

Seja N o número de pontos criados para apresentar a curva com a finalidade de 

comparar dois classificadores que representam duas imagens diferentes de 

mesmo tamanho com resolução de 800x600 pixels. A TAB.4 abaixo monstra o 

número de pontos criados e suas respectivas áreas abaixo da curva ROC.

TABELA 4 - Medidas de área associados a quantidades de número de pontos.

Classificador_1 Classificador_2

N Medida de Área Medida de Área

50 0,053329 0,712217

100 0,052743 0,712292

1000 0,052541 0,712316

10000 0,052539 0,712317

100000 0,052539 0,712317

Levando em consideração que a medida de área encontra-se no intervalo 

[0,1] ou [0%, 100%], as diferenças de valores são insignificantes para as diversas 

quantidades dos números de pontos. Nesse caso, o classificador_1 possui uma 

medida de área de 5%, enquanto o classificador_2 de 71% para todos as N 

quantidades apresentadas na TAB.4.

A determinação do número N de pontos é um passo importante pois serão 

utilizados para a obtenção de cálculos, a partir dos valores (1 - FPR) e TPR 

encontrados para um classificador e seus fechos complementares. Conforme 

apresentado na TAB.5, a TPR representado por P(+|Ct) consiste na probabilidade 

de ser positivo sabendo-se que o pixel é um contorno e a Especificidade (1 – 

FPR) denotado por P(-|Ĉt) é a probabilidade de ser negativo sabendo-se que um 

pixel não é um contorno. Seus respectivos fechos complementares são denotados 

por P(+|Ĉt) e P(-|Ct) respectivamente.
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TABELA 5 - Teoremas de Probabilidade.

Teorema da Probabilidade Condicional

Teorema de Bayes

Teorema da Probabilidade Total

O próximo passo é calcular as probabilidades, tendo como base a 

prevalência P(Ct), ou seja, a proporção de pixels considerados contornos em um 

determinado conjunto. Assim, a primeira probabilidade refere-se a um pixel ser 

considerado contorno P(+) e a outra de não ser um considerado contorno P(-). O 

cálculo de P(+) utiliza o teorema geral da probabilidade e P(-) é o seu 

complemento. Em seguida calcula-se os valores para TP, FN, TN e FP que 

formam as diversas matrizes de contingências utilizando o teorema de Bayes, 

representados por P(Ct|+), 1 - P(Ct|+), P(Ct|-), 1 - P(Ct|-) respectivamente. Os 

algoritmos são mostrados nos Algoritmos 1 e 2.

Algoritmo 1: Método para a geração de números de prevalências

Entradas: N, um valor que representa a quantidade de prevalências a serem 

criadas.

Saídas: p, uma lista de números de prevalências em ordem crescente

1: adiciona (0) em p

2: aux ← 0.0

3: para i ← 0 até N faça

4: aux = aux + (1.0 / N)
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5: adiciona (aux) em p

6: fim para

7: fim

Algoritmo 2: Método para a geração de curvas ROC

Entradas: p, uma lista das prevalências criadas em ordem crescente; sens, spec, 

valores da sensibilidade e especificidade

Saídas: tp,  fp, listas ordenadas em ordem crescente

1: tp, fn, tn, fp = [], [], [], []

2: p(+), p(-) ← 0, 0

3: para i ← 0 até p faça

4: p(+) ←  (sens * p[i]) + (1.0 – spec) * (1.0 – p[i])

5: p(-) ← 1 - p(+)

6: adiciona ((sens * p[i]) / p(+)) em tp

7: adiciona (1 – tp[i]) em fn

8: adiciona (spec * (1.0 – p[i]) / p(-)) em tn

9: adiciona (1 – tn[i]) em fp

10: fim para

11: fim
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3 METODOLOGIA  

A metodologia deste trabalho consistiu nas seguintes etapas básicas: 

• a aquisição de imagens das instabilidades do circuito de circulação 

natural; 

• a preparação de uma base dados para os testes dos algoritmos de 

análise de imagens. 

• o desenvolvimento de algoritmos de pré-processamento de imagens 

escritos através da linguagem Python versão 2.6.4, adequados às 

condições das aquisições feitas;

• a formação de nova base de dados contendo imagens 

preprocessadas e organizadas para uma segunda etapa de testes 

dos algoritmos de análise de imagens. As imagens capturadas 

possuem uma resolução alta de 21 MP (megapixels) e foram 

recordadas para o aumento de desempenho dos algoritmos;

• programação de um algoritmo escrito através da linguagem Python 

versão 2.6.4 para reconhecimento de padrões utilizando equações 

descritivas do método do desvio padrão da declividade  através da 

criação de um sistema de processamento de regras fuzzy;

• teste do algoritmo desenvolvido através da base de dados 

organizada, e verificação de sua eficiência em termos estatísticos 

com a utilização da análise ROC na base de dados de alta fração de 

vazio obtida no Circuito de Circulação Natural; 

• experimentos de medidas de fração de vazio pelo método 

gravimétrico para estabelecimento da base de dados de baixa fração 

de vazio (incluindo imagens e medidas diretas concomitantes);

• teste e aplicação na base de baixa fração de vazio para estimativa 

da eficiência do algoritmo para a obtenção da fração de vazio.

3.1 Aquisição de Imagens

A aquisição de imagens feita no circuito de circulação natural (CCN) gerou 

as imagens que apresentavam alta fração de vazio utilizadas neste trabalho e as 

imagens geradas no arranjo experimental utilizando o método gravimétrico de 
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medida de fração de vazio geraram as imagens que apresentavam baixa fração 

de vazio que foram utilizadas neste mesmo trabalho. Estes dois arranjos 

experimentais estão disponíveis no Centro de Engenharia Nuclear (CEN). Foram 

utilizados os equipamentos de aquisição existentes no CEN como uma câmera 

digital, acessórios de suporte, iluminação e sincronização descritos em Mesquita 

et al. (2009).

3.1.1 CCN

O CEN do IPEN possui um circuito experimental todo feito de vidro que 

possibilita a visualização e obtenção de imagens dos padrões de escoamento de 

ciclos de circulação natural sob baixa pressão. Este circuito é descrito em 

detalhes com estimativas de parâmetros físicos feitas com o modelagem do 

RELAP5 em (Andrade et al, 2000) e apresentado na FIG.18.

FIGURA 18 -  Arranjo experimental utilizado para a captura das imagens sob um aquecedor. 
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O arranjo experimental de circulação natural utilizou um aquecedor elétrico 

de água com potência de 8000W. O CCN é formado por tubos de vidro com 2600 

mm de altura por 850 mm de largura que permitem a visualização do escoamento, 

e sua fonte fria é um trocador de calor com espirais helicoidais. Seu tanque de 

expansão é localizado na parte superior do circuito e as medidas de temperatura 

são efetuadas em 16 pontos com termopares do tipo T. 

O CCN tem possibilitado o desenvolvimento de métodos de modelagem e 

medidas experimentais de parâmetros de escoamento bifásico que tem sido 

publicado nos últimos anos (Andrade et. al. (2010); Rocha (2005); Mesquita et. al. 

(2009, 2012)). A medida de fração de vazio neste circuito através de sonda 

capacitiva e a comparação com os métodos por análise de imagem podem ser 

comparados às modelagens feitas com a utilização do RELAP5. Estes trabalhos 

estão sendo realizados no âmbito do IPEN e esta tese faz parte deste 

desenvolvimento.

(a) Parâmetros da aquisição da imagem

A captura das imagens foi feita por uma câmera fotográfica Canon EOS 

Rebel Xsi (Modelo 450D), com velocidade do obturador de 1/4000 segundos, ISO 

de 1600 e foco manual. Uma objetiva canon macro EF de 100mm, f/2.8L IS USM 

acoplada a câmera foi utilizada e a iluminação backlight foi feita através de um 

refletor com lâmpada de 1000W (220V) com dimmer. A distância entre a lente e o 

tubo cilíndrico foi de 34,7 cm com profundidade de campo estimada em 2 cm. A 

estimativa da profundidade de campo é baseada em uma escada manufaturada 

no IPEN que serve para calibração do foco utilizando as configurações da câmera 

que capta a imagem a uma distância de aproximadamente um metro do tubo de 

vidro. Essa escada é descrita na próxima seção (ver seção 3.1.2, item (b)). O 

tempo de aquisição de um experimento foi de um quadro por segundo durante 

1000 – 1500s. O experimento referente às imagens utilizadas nesta tese levou 

quatro horas aproximadamente para a configuração das câmeras, iluminação e do 

arranjo experimental e seis horas para a aquisição das imagens. 

A aquisição teve como meta a obtenção de imagens referentes aos 

diversos tipos de escoamento bifásicos observados nas instabilidades de 
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circulação natural obtidos no circuito experimental. A opção pela iluminação 

traseira (backlight) por se mostrar a mais apta a gerar imagens com alto contraste 

nas bordas das bolhas e padrões de interesse para medidas de fração de vazio. 

3.1.2 Bancada Experimental do Método Gravimétrico

Foi desenvolvido no laboratório do IPEN uma bancada experimental para a 

calibração dos métodos experimentais sendo desenvolvidos para medidas feitas 

no CCN. Este experimento possibilita a medida da fração de vazio pelo método 

gravimétrico (ver FIG. 19) e a aquisição de imagens concomitantemente. Desta 

forma, podem ser comparados os resultados obtidos pelos métodos de análise de 

imagem com a medida direta.

(a)                                                             (b)          

FIGURA 19 -  Arranjo experimental pelo método gravimétrico utilizado para a captura das imagens.

(a) Arranjo experimental (método gravimétrico) (b) Caixa anti-refração e escada de foco.

(a) Parâmetros da aquisição da imagem

Na FIG. 19a é apresentado um arranjo experimental do método 

gravimétrico com o uso de duas câmeras full frame EOS Canon 5D Mark II de alta 

resolução (22 megapixels). A câmera frontal foi configurada para a aquisição de 

imagens do escoamento com uma lente canon macro EF de 100mm, f/2.8L IS 

USM, ISO 3200, foco manual, velocidade de disparo de 1/8000s, estilo de 
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imagem padrão e o disparo remoto. A câmera traseira foi utilizada para captar as 

imagens dos manômetros de coluna com o objetivo de efetuar o cálculo da fração 

de vazio experimental. Essa câmera foi configurada com disparo remoto e utilizou 

uma lente canon zoom EF de 24-105mm, ISO 1600, foco manual, velocidade de 

disparo de 1/250s e a lente estava a uma distância de dois metros dos 

manômetros de coluna. Foi utilizado um refletor com lâmpada de 1000W (220V) 

com dimmer, dois tripés para suporte das câmeras, uma objetiva macro de 100 

mm para capturar as imagens e uma caixa anti-refração.

A caixa anti-refração (FIG. 19b) é um equipamento de acrílico 

manufaturado na oficina do Ipen. Esta caixa contém água entre as paredes de 

acrílico e o tubo cilíndrico de vidro em que ocorre o escoamento bifásico, com 

dimensões de 200 mm de comprimento por 120 mm de largura (somente para o 

experimento feito em 2015). Seu efeito é gerar uma lente que compensa o efeito 

refrativo implícito nas imagens obtidas de objetos dentro dos tubos cilíndricos 

tanto no circuito de circulação natural quanto na bancada de medidas pelo 

método gravimétrico. O efeito refrativo em volumes cilíndricos gera distorções que 

podem alterar a posição, o formato e o tamanho das bolhas nas imagens e 

consequentemente altera a medida do volume para o cálculo da fração de vazio 

(Masotti et al, 2015).

O tempo de aquisição de uma imagem para outra considerou  

subjetivamente a estabilidade da distribuição do número de bolhas ao longo do 

tubo. O experimento levou três horas aproximadamente para a configuração das 

câmeras e do arranjo experimental e quatro horas para a aquisição das imagens. 

Um dos pontos importantes que vale ressaltar, foi o cuidado obtido em retirar 

todas as bolhas de ar dos manômetros de coluna. A existência dessas bolhas 

altera o resultado para o cálculo da medida experimental da fração de vazio.  A 

distância entre a lente da câmera frontal e o tubo cilíndrico é de 34,7 cm com 

profundidade de campo estimada em 2 cm. 
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(b) Descrição da profundidade de campo

A estimativa da profundidade de campo é baseada na calibração da 

câmera frontal que capta a imagem da caixa anti-refração e de uma escada de 

calibração de foco (FIG. 19b) que é justaposta à caixa. Para cada degrau dessa 

escada foi etiquetada uma letra diferente com o intuito de servir de apoio à 

calibração manual do foco na câmera. A largura de cada degrau corresponde a 

exatamente 0.5 cm permitindo estimar a profundidade de campo para 2 cm.   

   

3.1.3 Medida da fração de vazio pelo método gravimétrico 

O método gravimétrico foi utilizado nesse trabalho por ser uma técnica para 

medida de fração de vazio bastante precisa em escoamento bifásico do tipo gás-

liquido em tubos verticais (Rocha, 2005; Okszowski, 2007). Além disso, essa 

técnica pode ser utilizada para calibrar ou verificar medidas obtidas por outras 

técnicas. Essa técnica é aplicada somente a escoamentos verticais em regime de 

bolhas com velocidade de líquido muito baixas, quando os efeitos de atrito e 

aceleração forem desprezíveis e apresentar um regime de escoamento 

estacionário.

FIGURA 20 – Esquema experimental do escoamento bifásico em bolhas para medir a diferença de 
pressão (Δp).
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O cálculo da fração de vazio volumétrica é obtido através do diferencial das 

densidades das fases líquida e gasosa em pontos diferentes do tubo. De acordo 

com o esquema experimental apresentado na FIG. 20, pode-se observar duas 

tomadas de pressão A e B a uma distância uma da outra de 1307 mm. Essas 

tomadas são conectadas a tubos que transportam a fase líquida até os 

manômetros de coluna que apresentam uma diferença de pressão (Δp) 

correspondente às alturas do líquido C e D. A EQ. 30 monstra a densidade da 

mistura (ρm):

            (30)

sendo ρL a densidade do líquido. A fração volumétrica das fases gasosa e líquida 

do escoamento bifásico pode ser definida como a relação entre o volume de gás 

(VG) e o volume total da mistura analisada (VG+VL) representado pela EQ. 31 e a 

relação entre o volume de líquido (VL) e o volume total da mistura representado na 

EQ. 32.

(31)

 (32)

Uma outra forma de escrever a EQ. 30, considerando que as bolhas são 

dispersas em um regime permanente (Rocha, 2005), leva em consideração a  EQ. 

31 e a EQ. 32 da seguinte forma:

(33)

sendo que ρG é a densidade média do gás. Por definição α + β = 1 e 

consequentemente  β = 1 – α. Assim EQ. 33 pode ser escrita como,

(34)
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Então, a equação da fração de vazio volumétrica (EQ. 35) é obtida, igualando a 

EQ. 30 e EQ. 34.

(35)

Para o cálculo da fração de vazio, os valores utilizados neste trabalho para 

a densidade média do líquido (água), da densidade média do gás (ar) são 

apresentadas na TAB. 6, conforme (Borgnakke, 2013).

TABELA 6 - Valores dos fluidos (líquido e gás) utilizados

Variáveis Valores

ρL 997,82 [kg/m3]

ρG 1,2502 [kg/m3]

3.2 Base de Dados de Imagens

Foi desenvolvido um banco de dados com as imagens digitais capturadas 

nos experimentos descritos acima. Este banco visou possibilitar testes dos 

algoritmos desenvolvidos nesse trabalho. As imagens foram categorizadas em 

subdiretórios distintos referente às fases de escoamento sob estudo.

3.2.1 Imagens de alta fração de vazio

Uma parte da base de dados foi organizada com as imagens obtidas em 

experimentos feitos no circuito de circulação natural que continham alta fração de 

vazio. Para esse trabalho, alta fração de vazio corresponde a um valor acima de 

30%. A partir desse valor de fração de vazio, as imagens obtidas torna-se escuras 

pois a luz não conseguem chegar a lente da câmera. Além disso as bolhas estão 

aglomeradas e muito próximas umas das outras ao longo do tubo. Este 

experimento foi realizado no ano de 2009 como descrito em Mesquita et al. 

(2009), e organizados de acordo com os tipos de instabilidade. Essa base é 

composta de 1789 imagens com resolução espacial de 3888 x 2592. Nesse 



67

trabalho foram selecionadas algumas imagens típicas para efeito de teste do 

método de detecção de bordas em imagens com alta fração de vazio.

3.2.2 Imagens de baixa fração de vazio

Outra base de dados foi organizada com as imagens obtidas na bancada 

(arranjo) experimental de medida de fração de vazio baseada no método 

gravimétrico. Essa base é composta de 737 imagens com resolução espacial de 

3744 x 5616 relativas a dois experimentos principais, um realizado no ano de 

2013 com 624 imagens e o outro em 2015 com 113 imagens, o primeiro sem 

caixa anti-refração e o segundo com caixa anti-refração.

3.3 Pré-processamento das imagens

O pré-processamento das imagens foi organizado de acordo com as seguintes 

subetapas:

• Transformação das imagens coloridas em escala de cinzas com o 

intuito de simplificar o processamento e identificação. Esta 

transformação foi feita utilizando-se da função convert da classe 

Image.py. Esta classe pertence a um repositório de funções da 

linguagem de programação Python da biblioteca PIL (Python 

Imaging Library) (PIL Library, 2006). Esta conversão usa o padrão 

ITU-R 601-2 (L = R * 299/1000 + G * 587/1000 + B * 114/1000);

• Geração de imagens negativas e equalização do histograma. A 

equalização é importante para tornar a imagem balanceada com 

relação a sua iluminação e contraste;

• Divisão de cada imagem em partes para permitir melhorar a análise 

dos dados provindas de cada pixel ou região de interesse da 

imagem.

As imagens utilizadas são originalmente capturadas no formato RGB, 

envolvendo três bandas de imagens, R(red), G(green), B(blue), referentes às 

cores vermelho, verde e azul respectivamente. Testes foram feitos nas bandas 

RGB e HSI (Hue, Saturation and Intensity) das imagem com o objetivo de verificar 

o resultado dos contornos nas imagens. O melhor resultado foi apresentado pela 
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Intensity da HSI no qual se assemelha ao padrão de conversão em tons de cinza 

utilizado pelo padrão (ITU-R601-2) da biblioteca PIL descrita acima. O negativo da 

imagem é utilizado nesse trabalho como base para associar níveis de cinza altos 

com os picos de borda. (FIG.21). 

     

                                    (a)                                                               (b)

FIGURA 21 - imagem do escoamento bifásico. (a) imagem original colorida (b) imagem de 

nível de cinza (0-255)

A equalização global do histograma (Gonzalez, 2002) foi utilizado para 

melhorar a distribuição dos níveis de cinza melhorando o nível de contraste e 

consequente melhor visualização da borda. O algoritmo foi desenvolvido em 

Python para este trabalho utilizando a técnica do LUT (Look-up Table) para 

mapear os níveis de cinza da imagem e fazendo a sua redistribuição. Essa 

técnica tem como base a função de densidade de probabilidade dos níveis de 

cinza da imagem a ser equalizada. A equalização do histograma foi utilizada 

somente quando a imagem apresenta baixo nível de contraste.

3.3.1 Base de imagens Pré-processadas

       As imagens preprocessadas foram armazenadas e organizadas em três 

subdiretórios, um para o período de 2013, que se refere a imagens sem fazer uso 

da caixa anti-refração e os outros dois para o período de 2015, que refere-se as 

imagens sem caixa anti-refração e com caixa. Após o pré-processamento, as 

imagens do experimento feito em 2013 foram armazenas com uma resolução 

espacial de 1872 x 890 pixels. As imagens do experimento feito em 2015 
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possuem duas resoluções espaciais, uma com a caixa anti-refração com 2252 x 

1052 pixels e a outra sem o uso da caixa com 1771 x 414 pixels.

3.3.2 Reconhecimento de Padrões pela declividade fuzzy

Por meio da análise e interpretação desses dados obtidos pelo pré-

processamento das imagens, foi possível realizar o reconhecimento de padrões 

com a criação de equações descritivas para o método da declividade estatística 

em cada pixel da imagem. A criação de um sistema de processamento de regras 

fuzzy foi necessário junto a um método probabilístico capaz de compor as regras 

do sistema. Este sistema visa direcionar a resolução de conflitos entre o 

processamento de diversas regras que descrevem o conhecimento especialista 

dos contornos das bolhas. O algoritmo criado para a obtenção do reconhecimento 

do padrão dos contornos das bolhas possui uma complexidade computacional 

O(n logn) para o pior caso. Esse método da declividade fuzzy,  desenvolvido para 

esse trabalho, será explicado na seção 3.4.

3.3.2.1 Testes dos algoritmos de Reconhecimento de Padrões

Foram realizados testes dos algoritmos de Reconhecimento de Padrões 

utilizando o maior número possível de aplicações sobre a base de dados 

organizada. Estes testes foram sistemáticos para permitir uma estimativa do erro 

de classificação com o uso da análise ROC.  A estimativa desse erro de 

classificação é feita pela comparação dos detectores com as imagens Ground 

Truth (GT) de 2 bits. Todas as imagens das Gts e dos detectores utilizados 

precisam gear imagens com o mesmo número de bits para efetuar essa 

comparação. Os detectores FuzDec, Watershed e Canny geram uma imagem 

binária (2 bits), onde o valor 0 representa a cor preta e o valor 255 o contorno do 

objeto de interesse na cor branca. Por outro lado, os detectores Sobel e LOG 

geram imagens de 8 bits com tonalidades de cinza que variam de 0 até 255. 

Nesse caso, com o intuito de obter uma estimativa do erro de classificação, foram 

utilizados um conjunto de critérios preestabelecidos para transformar uma 

imagem em tons de cinza em uma imagem binária no momento de fazer uso da 

análise ROC. Esses critérios são utilizados na contagem de TP, FN, FP e TN da 

matriz de contingência da seguinte forma:
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• TP é incrementado quando o pixel da imagem GT é igual ao valor 255 e o 

pixel da imagem gerada pelo detector é maior ou igual ao valor 50 do nível 

de cinza;

• Quando o pixel da imagem GT for igual ao valor 255 e o pixel da imagem 

gerada pelo detector for menor do que o valor 50, FN é incrementada;

• FP é incrementada, quando o pixel da imagem GT e o pixel da imagem 

gerada pelo detector for igual a zero e maior do que zero respectivamente;

• TN é incrementada, quando o pixel da imagem GT for igual a zero e o pixel 

da imagem gerada pelo detector for menor do que o valor 50.

3.4 Metodologia do Desvio Padrão da Declividade Fuzzy

O método proposto é baseado nas declividades estimadas sobre as 

imagens em escalas de cinza. No início, um conjunto de k declividades é 

quantizada no intervalo [0.0, 1.0] através dos desvios padrões calculados 

localmente. Em seguida, as funções de pertinência fuzzy autoadaptativas são 

criadas com base na análise da imagem anterior relacionado ao cálculo do desvio 

padrão.  Este sistema fuzzy é usado para inferir bordas onde as regras dependem 

das variáveis linguísticas. A FIG. 22 ilustra a metodologia do desvio padrão da 

declividade fuzzy.
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FIGURA 22 – Diagrama de blocos da metodologia do processo do desvio padrão da declividade 

fuzzy para detectar o contorno das bolhas.

3.4.1 Metodologia da Declividade

O conceito de declividade utilizado nesse trabalho foi primeiramente 

definido pelos trabalhos de Miche e Debrie (1995),  Bensrhair, Miche e Debrie, 

(1996), Bhardwaj e Mittal (2012) que enfatizam que essa característica da 

imagem tem vantagens importantes quando usadas para propósitos de 

segmentação.

Tendo como base uma linha da imagem, a declividade Dec desenvolvida 

nesse trabalho consiste em uma função não linear que mede a amplitude da 

intensidade dos níveis de cinza (grayscale) em um conjunto de pixels contíguo Di. 

A função é limitada pelo intervalo [xi-1, xi+1] que corresponde aos dois extremos 

Cálculo da Declividade 
(Direita e Esquerda)

Cálculo do 
desvio padrão da 

declividade

Método para encontrar a 
transição brusca 

Imagem em escala 
de cinzas

Fuzzificação  do 
desvio padrão da declividade

Imagem colorida

Imagem Gradiente
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locais normalizados pela diferença entre a maior e a menor intensidade. É 

importante notar que o novo parâmetro G(x) está associado a definição de Dec. 

Dec é definido como o quadrado do nível de cinza do pixel na posição x 

apresentado pela EQ.36.

(36)

 

Em contraponto a declividade tradicional, a declividade Dec proposta tem 

duas propriedades importantes que faz a detecção do padrão ser mais fácil para a 

aplicação corrente. A primeira propriedade é que Dec pode apresentar dois lados 

opostos, esquerdo e direito, Decl e Decr (FIG.23). Dec pode apresentar apenas 

um valor se os níveis de cinza forem decrescentes ou crescentes através do 

comprimento da linha da imagem. A segunda propriedade refere-se a 

normalização do intervalo da declividade.  Por definição é normalizada entre os 

valores 0 e 1. Quando Dec estiver muito próxima de 0,  é considerado muito baixa 

e possivelmente irrelevante para a detecção do contorno na maioria dos casos. 

Por outro lado, quando é muito próxima de 1, significa dizer que a declividade é 

importante para a detecção do contorno. Uma outra característica interessante da 

Dec é que ela pode ser utilizada para segmentar qualquer objeto de interesse 

presente em uma imagem. Essa característica faz com que a Dec seja útil em 

outras aplicações para a detecção de contornos.
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FIGURA 23 - Declividade da esquerda e direita

3.4.2 Detalhes de implementação da Declividade (Dec)

De acordo com a definição da declividade, a extração de características 

dos pontos de contorno é realizada tendo como base os picos detectados. As 

varreduras horizontal e vertical são feitas para estimar a Dec. Um exemplo é 

ilustrado na FIG. 24. Um perfil de linha com uma resolução de 1x62 de uma bolha 

isolada é ilustrado na FIG. 25. 

  

FIGURA 24 - (a) imagem negativa de uma bolha. (b) perfil linear ampliado da bolha.

 a  
 b
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FIGURA 25 - Gráfico da declividade entre a distância (colunas) e os valores de cinza (0-255).

        

O primeiro pico de declividade (dec-1) encontrado é o menor de todos, 

entre as colunas 7 e 10 (FIG. 25). O segundo pico (dec-2) entre as colunas 15 e 

28 e o terceiro (dec-3) entre 29 e 55. Um vetor de características (VCD), conforme 

pode ser visto abaixo, consiste em quatro elementos por linha que são 

implementados por esse método. Essas linhas dispostas no VCD apresentam os 

valores das declividades (dec-1, dec-2 e dec-3) da FIG. 25.

0.099, 9, 0, 0.139

0.581, 20, 0, 0.61

0.877, 44, 0, 0.855

Nesse vetor os elementos representam respectivamente o valor da 

declividade da esquerda, a coluna do pixel com maior valor de intensidade, a linha 

do pixel com maior valor de intensidade e finalmente, o valor da declividade da 

direita. 

Tendo como exemplo o pico da declividade dec-3 da FIG.25, a EQ. 36 

pode ser utilizada para o cálculo da declividade. Uma outra equação para calcular 

a Declividade proposta nesse trabalho é utilizada com o objetivo de melhorar o 

desempenho computacional em comparação à utilização da EQ. 37. Ela permite 

calcular a declividade em ambos os sentidos de uma forma simples. Levando em 

consideração a FIG.24 e FIG. 25, o pico da intensidade de nível de cinza da 

imagem ocorre na coluna 44 com o nível de cinza associado a 214 (máximo) e 

seus respectivos mínimos, 103 (left) e 111 (right). Para esse exemplo, a 

declividade da esquerda calculada (decL) será 0.877 e a declividade direita (decR) 

VCD   =
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será 0.855. Conforme explicado anteriormente, essas informações compõem a 

estrutura do vetor de característica localizado na terceira linha do vetor VCD, 

[0.877, 44, 0, 0.855],  que representa o pico dec-3 da FIG.25.

               (37)

O algoritmo 3 apresentado abaixo, descreve os passos fundamentais para 

a geração do vetor de características das declividades. Esse método foi utilizado 

para uma varredura da imagem em ambas as direções, horizontal e vertical. O 

código criado com a tecnologia orientada a objetos foi preparado para fazer uso 

de uma biblioteca intitulada multiprocessing ou outra equivalente. Essa biblioteca 

consiste em utilizar processamento multi núcleos do processador com o intuito de 

aumentar a performance computacional.

Algoritmo 3: Método para a geração do vetor de características da declividade

Entradas: img, uma imagem em escalas de cinza de 8 bits.

Saídas: microimg, vetor de características da declividade (esq e dir) da imagem 

analisada. 

1: max ← valor máximo da escala de cinzas encontrado na imagem analisada

2: min ← valor mínimo da escala de cinzas encontrado na imagem analisada

3: microimg = [], dir = [], esq = []

4: nl = número de linhas da imagem

5: nc = número de colunas da imagem

6: para x ← 0 até p faça

7: se (img [y][x] >= img [y][x-1]) então

8: se dir <> [] então

9: adiciona (img [y][x-1]) em dir

10: v_dec ←  sqrt(maxpoint2 – minpoint2) / (max – min)

11: adiciona ([0, x-1, y, v_dec])
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12 dir ←  []

13: adiciona (img [y][x-1]) em esq

14: fim se

15: se (img [y][x] < img [y][x-1]) então

16: se (esq <> []) faça

17: adiciona ( img [y][x-1] em esquerda

18: v_dec ←  sqrt(maxpoint2 – minpoint2) / (max – min)

19: após capturar o último item da lista microimg.

20: adiciona v_dec na poição da esquerda

21: adiciona (img [y][x-1]) em dir

22: fim se

23: fim se

24: fim para

25: retorna (microimg)

26: fim
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3.4.3 Método do desvio padrão da Declividade

Nessa fase, o método calcula o desvio padrão para cada par de 

declividade. Considere um vetor de características (VCD) de dimensão N e 

quantizada em K níveis de 0.0 a 1.0, onde esses níveis representam o intervalo 

das declividades. A primeira etapa é calcular o histograma normalizado da 

declividade como uma distribuição de probabilidade p, dada por:

para   

   onde                                            (38)

onde ni representa cada declividade, para .

A segunda etapa, o histograma é dividido em duas classes, um relacionado 

ao fundo w0 (background) e a outra para as bolhas w1 (foreground) para obter o 

desvio padrão da declividade em ambos os lados. Assim, as duas classes de 

probabilidades de ocorrências (w0 e w1) estão respectivamente nos intervalos [0, j] 

e [j+1, k-1]  e as suas médias e desvios padrões são definidas por:

                                 (39)

                                                                                                    (40)

                                                                           (41)

O resultado do cálculo dos desvios padrões (σ1) pode ser observado 

abaixo e resulta em momentos acumulativos de terceira ordem, onde as 

declividades quantizadas em K foram mapeadas localmente. Para exemplificar, o 

primeiro valor do vetor 4.13338768e+00 representa a probabilidade do desvio 

padrão da declividade ocorrer no nível de declividade K = 0.1. 
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           Std = σ1 (esquerda)  = [ 2.27585195e+00, 4.13338768e+00, 7.07744575e+00, 

                                      8.48334270e+00,  8.70585992e+00,  9.00167802e+00, 

                                      9.14904508e+00, 9.41055527e+00, 9.85520271e+00, 

                                      5.21569525e+05]

           Std = σ1 (direita)  = [ 7.88934811e-01, 3.60682225e+00, 6.45843714e+00,

                                   7.66032299e+00, 8.22647962e+00, 8.81874476e+00,

                                   9.07764375e+00, 9.46752718e+00, 9.94310408e+00,

                                   4.96816278e+05]

Apesar desses momentos estatísticos (σ1) apresentarem valores próximos 

uns aos outros, uma mudança brusca do valor sempre ocorre nessa avaliação. 

No exemplo acima, essa mudança brusca ocorre no nível de declividade K = 0.8 

para K = 0.9. Portanto, essa ruptura é intitulada nesse trabalho como Transição 

brusca (abrupt transition - at), refere-se ao início do intervalo de declividades onde 

os valores mais altos do desvio padrão são apresentados na imagem analisada 

(ver FIG. 26). Esse intervalo é relacionado aos maiores níveis de contraste.

FIGURA 26 - Gráfico da declividade x Desvio padrão – a transição brusca do desvio padrão ocorre 

em algum valor da declividade dependendo da imagem analisada. Nesse exemplo, ele ocorre no 

valor de declividade 0.7.
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Assim, é possível realizar um mapeamento entre as K níveis de 

declividades e os seus respectivos desvios padrões que pode ser feito usando a 

relação de recorrência desenvolvida para esse trabalho, definida em (42). 

                                                                                                         (42)

 

 

Um exemplo de um resultado típico é apresentado abaixo.

(dec. da esquerda) =         (0.9, 1.0), (0.8, 1.0), (0.7, 0.85), (0.6, 0.719), (0.5, 0.576),

                                         (0.4, 0.45), (0.3, 0.32), (0.2, 0.20), (0.1, 0.08), (0.0, 0.029)

(43)

(dec. da direita)    =           (0.9, 1.0), (0.8, 1.0), (0.7, 0.83), (0.6, 0.69), (0.5, 0.56),

                                          (0.4, 0.42), (0.3, 0.28), (0.2, 0.17), (0.1, 0.07), (0.0, 0.01)

Embora a iluminação utilizada para a captura das imagens foi constante, 

houve oscilações de iluminação devido a vários ângulos de incidência de luz e 

consequentemente diferentes refrações causadas pelas bolhas deslocadas. 

Como resultado, as imagens capturadas apresentam variações de contraste 

relacionadas a falta de homogeneidade de iluminação. Isso significa que uma 

bolha em uma imagem pode conter uma diferença de iluminação em seu lado 

esquerdo comparado ao seu lado direito. Em consequência disso, essa técnica 

pode ser utilizada para encontrar os desvios padrões de cada lado da declividade 

devido a distribuição da iluminação. 

3.4.4 Método do Desvio padrão da declividade Fuzzy

Embora cada linha da imagem tenha uma sequência de pares de 

declividade com valores diferentes, não é possível detectar as bolhas tendo como 

base somente esses pares. Diferenças de iluminação durante a aquisição, formas 
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irregulares, diferentes tamanhos de bolhas e espessuras não são completamente 

descritas por essa característica. 

A lógica fuzzy pode ser útil para lidar com a incerteza dos diversos limiares 

que podem ser encontrados durante o processo de identificação do contorno das 

bolhas. A lógica fuzzy pode requerer um processamento pesado se aplicado em 

toda a imagem. Portanto esse método é inicialmente proposto nos vetores de 

características.

Após a fase de implementação do vetor de característica das propriedades 

de declividade, um sistema fuzzy é definido para transformar os desvios padrões 

da declividade (σ1) em graus de pertinência obtida através de uma função de 

característica fuzzy. O desenvolvimento desse sistema de detecção de contornos 

tem como base alguns trabalhos (Abdallah et al., 2009; Jayachandran et al., 2010; 

Barkhoda et al., 2009; Patel et al., 2011) que destacam as vantagens da lógica 

fuzzy.  As técnicas apresentadas em Barkhoda et al. (2009) e Patel et al. (2011) 

utilizam duas características da imagem, o gradiente e o desvio padrão dos níveis 

de cinza que fazem partes das duas funções de pertinência. Em Barkhoda et al. 

(2009), o gradiente foi obtido pelo operador de Sobel e o desvio padrão por uma 

máscara 3x3 dos níveis de cinza do pixel. Os valores obtidos por ambas as 

características da imagem são mapeadas para o intervalo de [0, 100]. Esse 

intervalo é dividido empiricamente para se obter valores de thresholds para 

classificar as classes, low, medium e high que fazem parte das duas funções 

membros utilizadas. O método faz uso de nove regras fuzzy e uma função de 

defuzzificação foi utilizada para classificar se o pixel analisado é um contorno.  

O sistema fuzzy criado neste trabalho, utiliza uma abordagem estatística do 

desvio padrão da declividade em ambas as direções (esquerda e direita) que é 

intitulada como base de fuzzificação dinâmica (BFD), ao invés de utilizar um 

conjunto de valores empíricos de threshold para obter a classificação do pixel. O 

sistema BFD é um método auto adaptativo que analisa cada vetor de 

características das declividades de cada imagem, através de duas funções 

membros dinâmicas. Essas duas funções membros são necessárias para 

condições de foco variadas causado pelas propriedades ópticas das lentes e a 

refração devido ao tubo de vidro cilíndrico. As duas funções membro são 

definidas: uma para o lado esquerdo da declividade e a outra para o lado direito. 
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Um exemplo é ilustrado na FIG. 27 e suas respectivas funções membro são 

descritas na EQ. 44, EQ. 45 e EQ. 46.

FIGURA 27 - Função membro dinâmica

                               (44)

                                (45)

                                (46)

A partir dos desvios padrões encontrados para cada declividade (Decl and 

Decr) , é possível estabelecer os valores do domínio das funções membro para 

cada declividade. Eles são encontrados analisando o resultado da equação (42), 

que constituí o método auto adaptativo. O processo inicia na determinação da 

variável C, que é encontrado pelo par ordenado do vetor da EQ. 43 que contem o 

valor do desvio padrão mais próximo de 0.5. Posteriormente, os valores das 

outras variáveis são definidos como segue:
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1. E, refere-se ao desvio padrão da declividade mais alto encontrado na 

imagem, que pode ser visto na equação (43) sendo o valor 1.0, 

correspondendo a transição brusca;

2. B e D são os valores intermediários das variáveis A e C e das variáveis C e 

E respectivamente. Os valores B e D podem ser vistos na equação (43);

3. A se refere aos valores de desvio padrão da declividade mais baixos 

encontrado na imagem, que corresponde ao valor 0.1 como pode ser visto 

na equação (43) correspondendo aos valores 0.07 e 0.08.

Complementando o sistema fuzzy, a base de conhecimento do motor de 

inferência é apresentado na tabela 1, composto por oito regras de produção, onde 

há quatro regras simples (regras 1 até 4) e quatro com restrições adicionais para 

os valores de µ  DSD_L e DSD_R (regras 5 até 8).

TABELA 7 – Regras de Inferência.

Variável Linguística: Desvio padrão da Declividade (DSD)

Conjunto fuzzy: Low, Mean, High

Número Regras Simples
1 IF [DSD(left) is high] and [DSD(right) is high] then (pixel is white)

2 IF [DSD(left) is high] and [DSD(right) is mean] then (pixel is white)

3 IF [DSD(left) is mean] and [DSD(right) is high] then (pixel is white)

4 IF [DSD(left) is mean] and [DSD(right) is mean] then (pixel is white)

Número Regras baseadas no grau de pertinência

5 IF [DSD(left) is mean] and [DSD(right) is low] then 

       IF [GP(left) >= 0.5] and [GP(right) <= 0.5] then (pixel is white)
6 IF [DSD(left) is low] and [DSD(right) is mean] then 

       IF [GP(left) <= 0.5] and [GP(right) >= 0.5] then (pixel is white)
7 IF [DSD(left) is low] and [DSD(right) is high] then 

       IF [GP(left) <= 0.5] and [GP(right) >= 0.5] then (pixel is white)

       IF [GP(left) = 1.0] then (pixel is white)
8 IF [DSD(left) is high] and [DSD(right) is low] then 

       IF [GP(left) >= 0.5] and [GP(right) <= 0.5] then (pixel is white)

       IF [GP(left) = 1.0] then (pixel is white)
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Essas restrições foram necessárias para otimizar a detecção de contorno 

quando inclui os valores do desvio padrão da declividade incluídos foram 

classificadas como conjuntos Low dentro das regras fuzzy criadas.
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4 Resultados e Discussão

Abaixo é apresentado a aplicação do algoritmo proposto, o FuzDec, no 

cálculo da medida de fração de vazio em imagens de escoamento bifásico 

dividido em duas seções. Na seção 4.1 é apresentado o FuzDec sendo aplicado 

em imagens com alta fração de vazio e na seção 4.2 a aplicação foi feita em 

imagens com baixa fração de vazio. Para esse trabalho, alta fração de vazio 

corresponde ao valor a partir de 30%.  

4.1 Aplicação do FuzDec em imagens de alta fração de vazio e comparação 

com os detectores de contornos clássicos.

O algoritmo proposto FuzDec foi aplicado no banco de imagens criado para 

as imagens de escoamento de circulação natural adquirido nos circuitos  

experimentais sob condições de baixa pressão. Muitas imagens são relacionadas 

aos ciclos de incubação (incubation) e reenchimento (refill), que são as 

instabilidades dos padrões de escoamento de circulação natural, descrito no 

trabalho de Andrade et al (2010). As imagens foram obtidas por uma câmera 

Canon EOS 5D Mark II com uma objetiva EF 100mm f/2.8L Macro IS USM. As 

imagens analisadas apresentaram três resoluções básicas: 2316 x 1208, 864 x 

330 e 744 x 374.

A atuação dos detectores de contornos pode ser avaliada com o uso de 

receiver-operating characteristics (ROC) em comparar o resultado com imagens 

produzidas manualmente por um ser humano. Essas imagens são intituladas de 

Ground Truth (GT) e indicam uma detecção ideal de observação (Heath, Sarkar, 

Bowuery, 1998). Mesmo com diferentes GTs produzidas por pessoas diferentes ou 

em ocasiões diferentes, o ranking relativo não muda, apenas a posição absoluta 

dos pontos ROCs variam, mas a ordem dos resultados é estável (Bowyer, 

Kraneburg, Doughrity, 2001). 

A abordagem relativa à análise ROC envolve em determinar quatro 

métricas, true positive (TP), false positive (FP), true negative (TN), false negative 

(FN). Se um detector reportar um pixel de contorno onde a GT reportar também 

um pixel de contorno, então a TP é incrementada. Se um pixel é reportado em 
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uma região sem pixels da GT, então FP é incrementada. Onde não existir pixels 

de contornos na GT e no detector, TN é incrementada. Se existir pixels de 

contornos na GT, mas não existir no detector, FN é incrementada. Os quatro 

valores das métricas foram calculadas tendo como base a porcentagem total dos 

pixels da imagem GT.  Valores altos de TP e TN associados a baixos valores de 

FP e FN serão requeridos para um detector ser considerado bom, quando a curva 

do gráfico estiver próximo do ponto (0,1). O método é considerado randômico 

quando estiver próximo do ponto (1,0). A FIG. 28 apresenta as imagens em tons 

de cinza das bolhas do banco de imagens e suas correspondentes imagens GT. 

Os contornos dos pixels são representados pelos valores 255 (branco) e zero 

(preto) que indica regiões sem interesse.

    (a)    (b)

     (c)    (d)

     (e)   (f)

      (g)   (h)

FIGURA 28 – Imagens que apresentam baixa fração de vazio com resolução de 1158 x 604. (a, c, 
e, g) imagens em tons de cinza e (b, d, f, h)  imagens GT.
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A FIG.27 monstra imagens das bolhas com resolução de 432 x 165 pixels 

no ciclo refill no escoamento com alta fração de vazio. Um critério para a 

identificação manual dessas bolhas foi detectar o contorno que estava com a 

intensidade maior daquele contorno apresentado pelo fundo (background).

  (a)    (b)

   (c)    (d)

   (e)   (f)

   (g)   (h)

FIGURA 29 – Imagens GT que apresentam alta fração de vazio com resolução de 432 x 165 

pixels. (a, c, e, g) imagens em tons de cinza e (b, d, f, h)  imagens GT.

A FIG.30 apresenta imagens das bolhas com resolução de 372 x 187 pixels 

no ciclo refill-incubation com alta fração de vazio e suas GT's. A produção das 

imagens GT's levou em consideração o mesmo critério utilizado para a produção 

das GT's da FIG.26.
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  (a)    (b)

   (c)    (d)

   (e)   (f)

   (g)   (h)

FIGURA 30 – Imagens GT que apresentam alta fração de vazio com resolução de 372 x 187 

pixels. (a, c, e, g) imagens em tons de cinza e (b, d, f, h)  imagens GT.

O algoritmo de detecção criado foi implementado usando a linguagem de 

programação Python e foi aplicado a diversas imagens que foram comparadas 

aos detectores de contornos clássicos, o operador de Sobel, LOG, Canny e 

Watershed (Sobel, 1974; Marr e Hildreth, 1980; Canny, 1986; Meyer, 1992). Os 

resultados da detecção (FIG. 31) das bolhas no escoamento bifásico sob baixa 

pressão são discutidos nesta secção dos padrões. Os resultados da detecção 

relacionados a imagens com alta fração de vazio da fase de transição da 

instabilidade refill-incubation são ilustrados na FIG.32 e FIG.33. Essas últimas 

imagens apresentam muitas bolhas compactadas, que representam uma tarefa 

difícil para os algoritmos de detecção. O Algoritmo proposto obteve resultados 

satisfatórios para todos os tipos de imagens analisadas.
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O Operador de Sobel destacou bolhas que podem ser identificadas através 

de pixels bem conectados apresentando intensidades diferentes. As intensidades 

mais fortes estão relacionadas as bordas principais, mas o detector de Sobel 

apresentou muitos detalhes mesmo em regiões da imagem onde as bolhas 

borradas estiveram presentes. Esse detector também tem como dificuldade 

identificar os contornos onde o baixo contraste está presente, como a utilização 

do valor 2 na posição central da máscara que resulta em uma imagem suavizada. 

Além disso, o operador obteve características da sombra interna das bolhas, 

produzindo uma aparência de dublo contorno (double edge). 

 A detecção de Canny faz uso de uma lista de critérios para a identificação: 

boa detecção, boa localização e resposta mínima. O detector de Canny realiza o 

filtro da imagem através do gradiente usando um operador de primeira ordem (tal 

como Sobel e Roberts) com o intuito de atenuar o ruído. Esse procedimento 

objetiva aplicar a supressão máxima para remover pixels, que não devam ser 

considerados como parte de contornos, e faz uso de dois limiares: um para 

aceitar um pixel como contorno e o outro para rejeitar. Entretanto, se o pixel 

apresentar um valor do gradiente de primeira ordem entre esses dois limiares, 

este pixel somente será considerado se ele está conectado ao pixel que está 

acima do limiar mais alto. Neste trabalho, seguindo as recomendações de Canny 

(1976), os valores para baixo limiar (low threshold) e alto limiar (high threshold) 

configurado foram 30 e 150 respectivamente. O algoritmo de Canny não permitiu 

contornar todas as bolhas, somente as bolhas na aplicação corrente àquelas que 

apresentam contornos em alto-contraste (FIG.32(d) e FIG.31(d)).  Para a 

obtenção desses resultados o método de Canny foi configurado inicialmente para 

os valores de limiares recomendados, seguindo as suas recomendações. 

Entretanto, outros valores de limiares foram utilizados nos quais apresentaram 

resultados diferentes. Essas diferenças permitiram o método contornar outras 

bolhas e também partes do background das imagens com alta fração de vazio. O 

critério utilizado para a escolha manual desses valores foi feito em duas partes. A 

primeira foi escolher o valor de limiar que represente o background, e a segunda 

o valor de limiar que represente o contorno das bolhas. A dificuldade nessas 

escolhas foi em descobrir manualmente esses valores de limiares para cada 

imagem, pois há grandes variações de tons de cinza nas imagens.
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 No método de segmentação baseado em watershed, consiste em 

encontrar características da imagem intituladas linhas de água (water lines) que 

são definidas como os limites do processo de inundação onde a topologia da 

imagem de cima para baixo é preenchida até um estágio é obtido, onde somente 

topos das barragens são observados. Nesse ponto, as linhas de água define a 

técnica para a extração dos contornos conectados. O resultado de uma 

segmentação mais estável pode ser obtido através desse algoritmo onde os 

contornos de segmentação conectados são desejados, tal como na detecção de 

contorno das bolhas muito próximas umas das outras. Entretanto, quando essa 

técnica (Meyer, 1992) foi aplicada para as imagens desse trabalho, caminhos 

desconexos foram formados, ocorrendo super segmentação como ilustrado nas 

FIG.32(e) e FIG.33(e). Essa super segmentação foi devido as diversas variações 

de tonalidade no fundo da imagem (background), dentro das bolhas e nos 

contornos das bolhas.

O operador LOG realiza seu primeiro passo com o uso da suavização 

através do operador gaussiano devido à sensibilidade ao ruído e em seguida 

aplica o laplaciano nas imagens.  Esse operador é governado pelo desvio padrão 

do filtro gaussiano, ou seja, quanto maior for o valor desse desvio padrão, mais 

amplo deve ser a matriz desse filtro. Isso resulta em uma imagem borrada, 

tornando a tarefa de detecção de contornos mais difícil em imagens com alta 

fração de vazio. Apesar de apresentar um bom resultado do operador LOG na 

FIG.31 (c), a suavização pode destruir o contorno de algumas bolhas, dificultando 

o trabalho do operador LOG em não detectar todo o contorno, conforme pode ser 

visto na FIG.32(c) e FIG.33(c). Esse resultado é devido a espessura da borda da 

bolha ser maior que a máscara do filtro utilizada (5x5).

Um dos pontos importantes na tarefa de segmentação está no fato de 

encontrar contornos mais finos ao invés dos detalhes de seus vizinhos mais 

próximos (Alshennawy et al, 2009), o algoritmo proposto, diferentemente dos 

métodos anteriores, leva em consideração o desvio padrão para cada declividade 

encontrada. FuzDec não faz uso da suavização, mesmo quando houver ruídos no 

fundo, ruídos no interior das bolhas e em regiões com diferentes níveis de 

contraste.

 Como mostrado na FIG.35 e FIG.36, o detector proposto atinge melhores 

resultados (ver FIG. 31(b) e FIG.31(f)). Na FIG.29 encontra-se uma imagem 
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homogênea, onde não há grandes diferenças de iluminação. Nesse caso, o 

algoritmo proposto e o operador LOG possuem resultados próximos. Entretanto, 

quando a imagem é muito heterogênea, ou seja, imagem com alta fração de vazio 

presente no escoamento, é possível identificar ruídos, vários borrões dentro e 

próximo dos contornos das bolhas. Esse é o caso das imagens apresentadas nas 

FIG.32 e FIG.33, onde o algoritmo proposto (FuzDec) foi capaz de encontrar um 

número maior de bolhas simples, de bolhas aglomeradas e subtrair o background 

sem prejudicar o contorno continuo da maioria das bolhas. Além disso, quanto 

mais o nível de ruído aumenta, o algoritmo proposto fornece melhorias mais 

significantes na detecção do contorno, devido a sua robustez ao ruído, conforme 

resultados apresentados através da análise ROC na FIG.35 e FIG. 36. A FIG.34 

apresenta o gráfico das curvas ROC e a tabela 8 as medidas de área calculada 

sob a curva para cada detector.

(a)
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(b)

(c)
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(d)

FIGURA 34 - Análise ROC da  FIG.31. (a) Curvas da FIG.31 (linha 1). (b) Curvas da FIG.31 (linha 
2). (c) Curvas da FIG.31 (linha 3). (d) Curvas da FIG.31 (linha 4).

Nas imagens da FIG.31 (b), observa-se que o operador de Sobel detecta 

todos os contornos das imagens da FIG.31 (a) obtendo as maiores taxas de TP. 

Mesmo supondo um resultado ótimo para esse operador, entretanto, não é isso 

que ocorre. O operador de Sobel apresenta uma medida de área sob a curva 

muito pequena, devido à presença de duplo contorno na detecção, 

comprometendo o resultado por apresentar altas taxas de FP (TAB.8: FP = 0,99) 

para todas as imagens analisadas. 

Os melhores resultados foram alcançados pelo detector de Canny (ver 

TAB.8) em todas as imagens, devido a obtenção das menores taxas de FP. No 

entanto, analisando a imagem da FIG.31 (1d), por exemplo, esse detector não 

obteve um bom resultado na identificação das bolhas (TAB.8: TP = 0,09; 0,16; 

0,16 e 0,18), ou seja, apenas quatro bolhas de nove foram identificadas. Em 

contrapartida, o algoritmo proposto obteve uma área sob a cuva ROC pouco 
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inferior a área da curva calculada para o detector de Canny, mas permitiu 

identificar as bolhas sem gerar duplo contorno com baixas taxas de FP (ver TAB. 

8).

TABELA 8 - Medidas de área sob a curva e seus respectivos pontos ROC da FIG.34

Medidas de Área (a)

Detectores FIG.34 (1) FIG.34 (2) FIG.34 (3) FIG.34 (4)

Proposto

a = 0,84
TP FP

0,27 0,03

a = 0,75
TP FP

0,27 0,069

a = 0,80
TP FP

0,32 0,058

a = 0,86
TP FP

0,33 0,035

Sobel

a = 0,033
TP FP

0,47 0,99

a = 0,063
TP FP

0,68 0,99

a = 0,054
TP FP

0,63 0,99

a = 0,055
TP FP

0,62 0,99

LoG

a = 0,75
TP FP

0,16 0,04

a = 0,66
TP FP

0,22 0,095

a = 0,70
TP FP

0,24 0,08

a = 0,77
TP FP

0,27 0,055

Canny

a = 0,85
TP FP

0,09 0,008

a = 0,83
TP FP

0,16 0,017

a = 0,84
TP FP

0,16 0,016

a = 0,88
TP FP

0,18 0,013

Watershed

a = 0,41
TP FP

0,33 0,45

a = 0,42
TP FP

0,32 0,42

a = 0,41
TP FP

0,31 0,43

a = 0,40
TP FP

0,31 0,45

A FIG.35 ilustra o gráfico das curvas ROC para as imagens que 

apresentam alta fração de vazio presentes no escoamento para o ciclo de refill 

obtidas pelo arranjo experimental. Essas imagens são ilustradas na FIG. 33. A 

TAB.9 apresenta as medidas de área calculada sob a curva da FIG.35 para cada 

detector.



97

(a)

(b)

(c)
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(d)

FIGURA 35 - Análise ROC da  FIG.32. (a) Curvas da FIG.32 (1). (b) Curvas da FIG.32 (linha 2). (c) 

Curvas da FIG.32 (linha 3). (d) Curvas da FIG.32 (linha 4).
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O algoritmo proposto alcançou os melhores resultados, conforme pode ser 

observado no cálculo de área e nas altas taxas de TP ilustrado na TAB.9 para 

esse conjunto de imagens. O Operador de Sobel considerou partes do 

background próximos as bolhas (ver FIG. 32 (b)) e gerou duplo contorno, no qual 

dificulta a tarefa de identificação das bolhas individualmente. LoG obteve bons 

resultados na identificação das bolhas, resultando em boas taxas de TP e baixas 

taxas de FP. O detector de Canny não alcançou resultados satisfatórios no 

contorno das bolhas. Nesse caso, esse detector pode funcionar para imagens que 

apresentam alta fração de vazio, mediante a escolha de outros valores de 

threshold daqueles recomendados por Canny (1986). O algoritmo de watershed 

obteve poucos acertos (baixa taxa de TP) com a geração de supersegmentação 

devido a grandes variações presentes no background.

TABELA 9 – Medidas de área sob a curva e seus respectivos pontos ROC da FIG.35

Medidas de Área (a)

Detectores FIG.35 (1) FIG.35 (2) FIG.35 (3) FIG.35 (4)

Proposto

a = 0,74
TP FP

0,62 0,27

a = 0,71
TP FP

0,54 0,23

a = 0,72
TP FP

0,61 0,28

a = 0,74
TP FP

0,58 0,23

Sobel

a = 0,004
TP FP

0,28 0,99

a = 0,004
TP FP

0,20 0,99

a = 0,003
TP FP

0,23 0,99

a = 0,005
TP FP

0,24 0,99

LoG

a = 0,58
TP FP

0,51 0,39

a = 0,58
TP FP

0,37 0,27

a = 0,56
TP FP

0,42 0,33

a = 0,58
TP FP

0,41 0,30

Canny

a = 0,69
TP FP

0,01 0,003

a = 0,69
TP FP

0,012 0,004

a = 0,52
TP FP

0,004 0,004

a = 0,70
TP FP

0,008 0,002

Watershed

a = 0,62
TP FP

0,35 0,21

a = 0,60
TP FP

0,32 0,004

a = 0,60
TP FP

0,35 0,25

a = 0,61
TP FP

0,33 0,21

A FIG.36 apresenta o gráfico das curvas ROC para as imagens que 

apresentam alta fração de vazio no escoamento no ciclo de refill-incubation 

obtidas pelo arranjo experimental ilustrado na FIG. 1. A TAB.10 apresenta as 

medidas de área calculadas sob a curva da FIG.36 para cada detector analisado.
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(a)

(b)
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(c)

(d)

FIGURA 36 - Análise ROC da  FIG.33. (a) Curvas da FIG.33 (1). (b) Curvas da FIG.33 (linha 2). (c) 

Curvas da FIG.33 (linha 3). (d) Curvas da FIG.33 (linha 4).
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O melhor resultado foi obtido pelo detector proposto (FIG.36 (b), FIG.36(c) 

e FIG.36(d) e pelo algoritmo de watershed (FIG. 36(a)). Esse último algoritmo 

gerou super segmentação em algumas regiões conforme os resultados 

apresentados nas FIG.36(b), FIG.36(c) e FIG.36(d). O detector de Sobel teve 

dificuldades em identificar as bolhas e detectou muitas regiões que pertencem ao 

background das imagens (ver FIG.36). A detecção obtida por Canny (ver 

FIG.33(d)) não atingiu resultados que permitiu diferenciar o contorno das bolhas 

do background. Como consequência, as áreas calculadas por esse detector foram 

todas iguais a zero conforme apresentado na TAB.10 (FIG.36(linha 2), 

FIG.36(linha 3) e FIG.36(linha 4)).

TABELA 10 - Medidas de área sob a curva e seus respectivos pontos ROC da FIG.36

Medidas de Área (a)

Detectores FIG.36 (1) FIG.36 (2) FIG.36 (3) FIG.36 (4)

Proposto

a = 0,61
TP FP

0,46 0,30

a = 0,64
TP FP

0,48 0,27

a = 0,66
TP FP

0,54 0,30

a = 0,67
TP FP

0,55 0,30

Sobel

a = 0,001
TP FP

0,06 0,99

a = 0,0009
TP FP

0,045 0,99

a = 0,002
TP FP

0,097 0,99

a = 0,002
TP FP

0,087 0,99

LoG

a = 0,52
TP FP

0,19 0,17

a = 0,53
TP FP

0,16 0,14

a = 0,53
TP FP

0,27 0,23

a = 0,0
TP FP

0,28 0,22

Canny

a = 0,39
TP FP

0,0004 0,0008

a = 0,0
TP FP

0,0 0,0

a = 0,0
TP FP

0,0 0,0

a = 0,70
TP FP

0,0 0,0

Watershed

a = 0,62
TP FP

0,37 0,22

a = 0,60
TP FP

0,35 0,22

a = 0,61
TP FP

0,34 0,21

a = 0,63
TP FP

0,37 0,21

A precisão do FuzDec é fortemente afetada pela análise estatística de cada 

imagem gradiente. Consequentemente, quando as imagens incluem um grande 

número de bolhas conectadas (FIG.35 e FIG.36), o desempenho da identificação 

é melhorada: o número de bolhas detectadas (alta taxa de TP) com pouco erros 

(baixas taxas de FP).
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4.2 Aplicação de FuzDec em imagens de baixa fração de vazio

4.2.1 Cálculo do volume total de líquido presente nas imagens utilizadas

 A aquisição das imagens obtidas em 2013 e 2015 foram feitas pelo mesmo 

arranjo experimental, mas os diâmetros dos tubos foram diferentes. No 

experimento de 2013 e 2015, as medidas dos diâmetros externos foram de 4.44 

cm e 4.56 cm respectivamente com a mesma espessura de 0.4 cm. Então, os 

raios internos medem 1.82 cm para o experimento de 2013, e 1.88 para o 

experimento de 2015 (FIG. 37 (b)) com uma profundidade de campo de 2.0 cm 

que implica em uma medida de 1.6 cm de profundidade para efeito do cálculo de 

volume da mistura bifásica para ambos os tubos, conforme pode ser visto na FIG. 

37 (a):

FIGURA 37 – Geometria dos tubos para o cálculo do volume de líquido. (a) Profundidade 

de campo considerada. (b) Geometria para o experimento de 2013. (c) Geometria para o 

experimento de 2015.
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sendo Θ o ângulo formado pela corda (w) e o centro do tubo interno de raio (r), f é  

a flecha (EQ. 47) e A (EQ. 48) e As (EQ. 49) as áreas do quadrado e do arco. Com 

a finalidade de medir o volume da mistura bifásica presente nas imagens, a área 

total  (EQ. 50) deve ser calculada com o uso de algumas equações para o cálculo 

da geometria dos tubos, conforme pode ser visto nas equações abaixo.

(47)

(48)

(49)

(50)

A medida do volume da seção transversal da AT calculada pode ser obtida, 

tendo como base as imagens originais capturadas. Por exemplo, 4.44 cm de 

diâmetro externo do tubo equivale a 1978 pixels nas imagens. As medidas 

utilizadas nesse trabalho para os volumes da mistura bifásica são apresentadas 

na TAB. 11.

TABELA 11 - Medidas dos volumes de líquido nos tubos

Experimento Medida

2013 12.05 [cm3]

2015 (com caixa anti-refração) 37.29 [cm3]

2015 (sem caixa) 18.75 [cm3]
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4.2.2 Comparação do método por imagem com a medida obtida pelo método 

gravimétrico

Nessa seção, é apresentado uma comparação entre as medidas realizadas 

pelo método FuzDec com as medidas obtidas pelo método gravimétrico para 

baixa fração de vazio nos experimentos realizados em 2013 e 2015. O método 

utilizou um ajuste das funções de pertinência para capturar as bolhas em foco 

nos experimentos 2013 e nos setores das imagens onde a caixa anti-refração não 

atua nos experimentos de 2015. As imagens adquiridas pelo experimento de 2013 

foram divididas em três partes iguais com o objetivo de obter uma execução mais 

rápida do algoritmo FuzDec. A TAB. 12 apresenta as medidas de fração de vazio 

obtidas pelo experimento de 2013.

TABELA 12 – Cálculo da fração de vazio obtida pelo experimento de 2013

Medidas de Fração de Vazio (2013)

Identificação das Imagens  ΔH Medidas %

77.tif 3 mm 0.002314 0.24%

81.tif 4 mm 0.003085 0.31%

86.tif 5 mm 0.003856 0.39%

89.tif 8 mm 0.006170 0.62%

96.tif 9 mm 0.006941 0.70%

102.tif 14 mm 0.010797 1.08%

O ΔH representa a medida obtida na observação dos manômetros de 

coluna da FIG. 20  para o cálculo da fração de vazio através da EQ. 35, explicado 

anteriormente na seção 2. A TAB 13 mostra as medidas das frações de vazio 

obtidas no experimento de 2015.
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TABELA 13 – Cálculo da fração de vazio obtida pelo experimento de 2015

Medidas de Fração de Vazio (2015)

Identificação das Imagens  ΔH Medidas %

84.tif 0 mm 0.00 0%

63.tif 0.3 mm 0.000229 0.023%

68.tif 0.7 mm 0.000535 0.054%

69.tif 3 mm 0.002292 0.23%

61.tif 4 mm 0.003057 0.31%

80.tif 4 mm 0.003057 0.31%

O método FuzDec obteve um conjunto de medidas para o experimento de 

2013 das imagens ilustradas na FIG.38 e o cálculo é mostrado na TAB. 14. 
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TABELA 14 – Comparação dos métodos para as imagens obtidas em 2013

Medidas de Fração de Vazio (2013)

Identificação das 
Imagens

 Medida 
 por Imagens 
(FuzDec)

% 
(FuzDec)

% 
(Método 

Gravimétrico)

Erro (pontos 
percentuais

77.tif 0.001152  0.12% 0.24% 0.12 pp

81.tif 0.001484  0.15% 0.31% 0.16 pp

86.tif 0.004239 0.42% 0.39% 0.03 pp

89.tif 0.005121 0.51% 0.62% 0.11 pp

96.tif 0.007978 0.80% 0.70% 0.10 pp

102.tif 0.015140 1.51% 1.08% 0.43 pp

No experimento de 2015, a FIG. 39 ilustra as imagens capturadas com o 

uso da caixa anti-refração. O calculo é apresentado na TAB. 15.

84.tif

    
63.tif

    
68.tif
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69.tif

61.tif

80.tif

FIGURA 39 – Resultado do FuzDec para medir a fração de vazio nas imagens do 

experimento feito 2015 (com caixa anti-refração). 

TABELA 15 – Comparação dos métodos para as imagens obtidas em 2015 com caixa

Medidas de Fração de Vazio (2015 – com caixa anti-refração)

Identificação das 
Imagens

 Medida 
 por Imagens 
(FuzDec)

% 
(FuzDec)

% 
(Método 

Gravimétrico)

Erro (pontos 
percentuais)

84.tif 0.000062 0.0062% 0% 0.0062 pp

63.tif 0.000208 0.021% 0.023% 0.002 pp

68.tif 0.000179 0.018% 0.054% 0.03 pp

69.tif 0.002735 0.27% 0.23% 0.04 pp

61.tif 0.004303 0.43% 0.31% 0.12 pp

80.tif 0.002201 0.22% 0.31% 0.09 pp

A FIG. 40 apresenta as imagens capturadas sem o uso da caixa anti-

refração. O calculo da fração de vazio é apresentado na TAB. 16.
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84.tif

    
63.tif

    
68.tif

     
69.tif

61.tif

80.tif

FIGURA 40 – Resultado do FuzDec para medir a fração de vazio nas imagens do 

experimento feito 2015 (com caixa anti-refração).

TABELA 17 – Comparação dos métodos para as imagens obtidas em 2015 sem caixa

Medidas de Fração de Vazio (2015 – sem caixa anti-refração)

Identificação das 
Imagens

 Medida 
 por Imagens 
(FuzDec)

% 
(FuzDec)

% 
(Método 

Gravimétrico)

Erro (pontos 
percentuais)

84.tif 0.000031 0.0031% 0% 0.0031 pp

63.tif 0.000157 0.016% 0.023% 0.007 pp

68.tif 0.000109 0.011% 0.054% 0.043 pp

69.tif 0.000102 0.010% 0.23% 0.22 pp

61.tif 0.001433 0.14% 0.31% 0.17 pp

80.tif 0.002041 0.204% 0.31% 0.106 pp
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As medidas feitas no experimento de 2015 com o uso caixa anti-refração 

obteve melhores resultados em comparação com os valores obtidos nos 

experimentos de 2013 e 2015 (sem caixa). Isso ocorre porque o experimento 

realizado com a caixa anti-refração permitiu considerar todas as bolhas da 

imagem para o cálculo do volume de gás. O que não ocorre nos experimentos 

sem a caixa anti-refração. Nesse caso, a região considerada para a captura das 

bolhas foi menor, ou seja, somente as bolhas em foco foram consideradas para o 

cálculo do volume do gás presente no tubo. Com isso, a diferença das 

porcentagens de fração de vazio foi maior nos experimentos sem caixa com 

diferenças de 0.1% 0.4% e 0.4% para os experimentos de 2015 (com caixa), 2015 

(sem caixa) e 2013 respectivamente (ver TAB. 14, TAB. 15 e TAB. 16). Isso ocorre 

porque que a distribuição das bolhas ao logo do tubo pode não ser homogênea 

(Rocha, 2005). Nesse sentido, capturar uma região maior garante uma medida 

com mais precisa no cálculo da fração de vazio.

Na imagem 84.tif (TAB. 16) é possível observar uma medida de 0% pelo 

método gravimétrico e 0.0031% no método por imagens sem caixa e 0.0065% 

com caixa. Assim, o método por imagens considerou corretamente três bolhas 

pequenas na imagem (ver FIG. 40 (84.tif) para a obtenção do calculo do volume e 

consequentemente a medida da fração de vazio.

Um outro ponto que vale ressaltar é que os valores muito pequenos de ΔH 

(abaixo de 1 mm) são difíceis de observar a olho nu nos manômetros de coluna 

pelo método gravimétrico. Essa observação foi melhorada com a auxilio das 

fotografias dos manômetros de coluna no momento de realizar cada medição. 

Nesse caso, o método por imagens (FuzDec) alcançou bons resultados na 

medição de frações de vazio onde o ΔH apresentou valores abaixo de 1 mm, 

conforme a TAB. 15 (84.tif) e TAB. 16 (84.tif).
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Conclusões

Este trabalho desenvolveu um método para detecção de contornos em 

imagens onde os objetos de interesse são muito próximos e que apresentem 

outras complexidades como fundo da imagem com mudanças abruptas de 

intensidade e oscilação de iluminação. Através de curvas ROC foi verificado um 

desempenho deste método (FuzDec) superior aos métodos clássicos de detecção 

de contorno (Sobel, LOG, Canny e Watershed).

Este método, além de apresentar melhores resultados, faz uma  

segmentação destas imagens complexas sem interação humana. FuzDec utiliza-

se de funções membro fuzzy que dinamicamente se baseiam na estatística da 

declividade da imagem analisada. O cálculo do desvio padrão da declividade foi 

localmente mapeado para cada declividade tornado possível localizar uma 

transição brusca no vetor de características do desvio padrão que tornou o 

método auto adaptativo. A seleção do desvio padrão foi implementado através da 

lógica fuzzy usando duas funções membros dinâmicas para cada imagem 

analisada.

Este método foi aplicado a imagens de escoamento bifásico com 

adaptação das funções membro para filtrar os objetos das imagens adquiridas 

que estivessem fora de foco. Assim foi possível fazer estimativas da fração de 

vazio e compará-las com medidas diretas feitas pelo método gravimétrico. Esta 

aplicação se mostrou coerente para baixas frações de vazio (regime de bolhas 

dispersas). Os resultados foram apresentados em duas etapas. Na primeira etapa 

o algoritmo desenvolvido foi aplicado nas imagens de alta fração de vazio e foi 

feito uma comparação com os detectores de contornos clássicos.  Na segunda 

etapa, o algoritmo foi aplicado em imagens para o cálculo de baixas frações de 

vazio em comparação ao método gravimétrico.

Os resultados mostraram que o detector proposto, sem a necessidade de 

fazer uso dos algoritmos de suavização e sem nenhuma intervenção humana, 

conseguiu melhorar a identificação do contorno em comparação aos detectores 

clássicos de Sobel, LOG, Canny e o método de watershed. Além disso, o detector 

proposto permitiu calcular frações de vazio muito baixas em imagens comparado 

ao método gravimétrico e conseguiu uma uma diferença de no máximo 0,12% 
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para um conjunto de imagens e 0,43 para os outros dois conjuntos de imagens 

utilizadas.

Estes resultados obtidos sugerem que a técnica desenvolvida será de 

muita utilidade no desenvolvimento da aplicação para estimativa da fração de 

vazio em imagens de escoamento em regimes com maior densidade de bolhas ou 

com altos valores de fração de vazio. Sugere-se assim que esta aplicação da 

técnica seja desenvolvida em comparação com outros métodos não invasivos de 

estimação de fração de vazio, tais como, a medição de impedância elétrica 

utilizando-se de sensores capacitivos e medidas feitas por ultrassom. Para outras 

aplicações, o método poderia ser utilizado para a calibração de sensores para 

estimativa da fração de vazio em escoamento bifásico de água-óleo, em sistemas 

frigoríferos para gerenciar o rendimento do trocador de calor, escoamento em 

micro canais, entre outros.
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