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Abstract

Experimental parametric study of bubble curtains for
fish-guiding purposes

Gustav Wendin

Bubble curtains offer a potential solution for hindering
downstream migrating fish from passing through the turbines of
hydropower plants, by instead guiding them to a safe passage.
Compared to the conventional method of using low-inclined bar
racks close to the turbine intake, bubble curtains are
considerably cheaper, especially for large scale hydropower
plants. In this work bubble curtains are evaluated through an
experimental parametric study, mainly regarding two quantities,
defined here as the overall bubble coverage of the background, as
well as the occurrence of large tears in the curtain. The examined
parameters cover the design of the device that generates the
bubbles, the positioning of the device, as well as the flow
condition of the water. The bubble curtain was filmed with
underwater cameras and image analysis was performed using image
segmentation in MATLAB.

Results indicate that the total air flow should be chosen high,
around 200-500 nl/min/m. The number of holes the air is
distributed across is of little importance, except in the area
closest to the air outlets, where permanent tears may occur in-
between holes if the distance is to great. Smaller holes (<1mm) 
are preferable to larger holes (>1 mm), but the difference is 
small compared to the effect of the total air flow. In flowing 
water, a smaller angle of attack against the current is better 
based on the defined quantities, but it will also result in a 
longer and therefore more expensive device. The bubble curtain 
should not be placed where mean water velocities exceed 0,75 m/s, 
since it will result in an inclination with the current close to 
that of bar racks designed to guide fish towards the surface. 
Furthermore, at these water velocities some fish may have 
difficulties following the curtain, due to their limited swimming 
capabilities.
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Den lokala miljöpåverkan från vattenkraften är relativt stor. Dammbyggnaderna i de svenska 

vattendragen utgör ett problem för vandrande fiskar i form av ett hinder i uppströmsriktning, 

och en potentiellt dödlig passage genom turbinerna i nedströmsriktning. För att hindra 

fiskarna från att passera kraftverken genom turbinerna krävs säkra flyktvägar. Dessutom krävs 

en barriär som leder fisken bort från huvudflödet, vilket oftast går mot intagen till turbinerna. 

En konventionell teknik är att använda låglutande galler som styr fisken antingen mot ytan 

eller mot kanten av vattenvägen, till en öppning som leder till en flyktväg. Installationen av 

galler är dock mycket kostsam, bland annat på grund av utebliven elproduktion under 

konstruktionen. Gallren kräver också underhåll i form av rensning av bråte som kommer med 

strömmen och fastnar. Bubbelridåer, som är en vägg/ridå av luftbubblor, är inte en fysisk 

barriär som galler i den mening att föremål i vattnet inte fysiskt hindras från att passera. 

Tanken är att bubbelridåer ska verka som en beteendebarriär för fiskar, där de undviker att 

passera trots att de fysiskt sett kan. Fördelen med en beteendebarriär är att den inte har samma 

behov av underhåll. Den största fördelen med en bubbelridå jämfört med galler är att den är 

betydligt billigare att installera.  

I detta arbete undersöktes bubbelridåer i form av en experimentell parameterstudie. 

Parametrar relaterade till bubbelutrustningens design, dess positionering i vattnet, och de 

rådande flödesförhållandena varierades för att undersöka vilken inverkan de har på 

bubbelridåns utseende. Visuella egenskaper som ansågs vara relevanta ur ett 

fiskledningsperspektiv kvantifierades för att underlätta jämförelse mellan olika 

parameteruppsättningar. Dessa var bubbeltätheten och förekomsten av revor, vilka 

definierades som areaandelen av bakgrunden som täcktes av bubblor, samt areaandelen som 

utgjordes av större revor. 

Baserat på resultaten bör luftflödet väljas högt och lufthålen små, helst med diameter mindre 

än 1 mm. Avståndet mellan lufthålen har liten inverkan så länge det totala luftflödet är 

samma. Dock bör hålavståndet inte väljas större än 80 mm, för att undvika revor i området 

närmast hålen. Bubbelridån bör inte placeras där vattenflödeshastigheten överstiger 0,75 m/s, 

dels på grund av att ridåns lutning med strömmen blir för hög, men också för att säkerställa att 

olika fiskarter i olika livsstadier har simförmågan att undvika ridån när de kommer i kontakt 

med den. 



 

 

 

Bubbelridåer kan användas som en avledare för nedströmsvandrande fisk, för att hindra dem 

från att passera genom kraftverkens turbiner. Jämfört med den konventionella metoden att 

använda låglutande galler erbjuder bubbelridåer ett potentiellt billigare alternativ, framförallt 

med avseende på kostnader för installation och underhåll.  

Baserat på antagandet att bubbelridån agerar som en rent visuell barriär bör lufthålen på den 

bubbelgenererande utrustningen väljas små, helst med diameter <1 mm, och det tillförda 

luftflödet högt, omkring 200–500 l/min per meter bubbelrör. Vidare bör inte bubbelridån 

placeras där vattenflödeshastigheten överstiger 0,75 m/s, dels för att begränsa lutningen med 

strömmen, men också för att säkerställa att fiskarna överhuvudtaget kan undvika barriären. En 

lägre anfallsvinkel på ridån ger en bättre visuell barriär, men exakt val av vinkel bör baseras 

på rådande flödeshastighet.  
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Bubbelridå ̶ En vägg eller ridå av luftbubblor i vatten 

Bubbelrör ̶ Ett rör som fördelar ett luftflöde över en mängd små hål 

längs med röret, och på så vis bildar en bubbelridå 

Eddy-virvel ̶ Virvlar i en fluid som bildas vid turbulenta flöden 

Fiskgaller ̶ Ett galler designat för att avleda fisk till en säker passage 

förbi ett vattenkraftverk 

Fångdamm ̶ Tillfällig dammkonstruktion som utnyttjas för att 

torrlägga ett område 

Koalescens ̶ Sammanslagning av bubblor, droppar eller partiklar. I 

denna studie avser det luftbubblor i vatten 

Laxeleratorn ̶ Namnet på fiskförsökslaboratoriet i Älvkarleby 

Normalliter ̶ Enhet för volymflöde vid tryckluftsmätningar, omräknat 

till motsvarande volymflöde vid atmosfärstryck och 0˚C 

Reynoldstalet ̶ En dimensionslös storhet som anger förhållandet mellan 

tröghetskrafter och viskösa krafter. Används ofta som 

indikation för om ett flöde är laminärt eller turbulent 

Sekundärflöde ̶ Ett flöde som induceras på grund av ett annat flöde. 

Smolt ̶ Unge av laxfisk som är redo för den första utvandringen 

till havet 

Spaltvidd ̶ Avståndet mellan stänger i ett fiskgaller 

Sönderbrytning ̶ Sönderbrytning av en bubbla till två eller fler 

dotterbubblor 

Turbulens ̶ Oregelbunden och kaotisk fluidrörelse med avseende på 

tryck och hastigheter 

Tvåfasflöde ̶ Ett flöde med två komponenter eller två faser. 

Webertalet ̶ En dimensionslös storhet som anger förhållandet mellan 

tröghetskrafter och ytspänning. 

Ytspänning ̶ Obalansen av krafter som uppstår i gränsskiktet mellan 

två fluider. 
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Ab – Area som täcks av bubblor i bild (m2) 

Atv,b – En bubblas tvärsnittsarea i horisontalplanet (m2) 

Ar – Area som utgörs av revor (m2) 

Atot – Total area i bild (m2) 

cc – Centrumavstånd mellan hål (mm) 

db – Bubbeldiameter (mm) 

dh – Håldiameter bubbelrör (mm) 

KL – Kroppslängd fisk (m) 

qL – Luftflöde per hål (nl/min) 

QL – Totalt luftflöde (nl/s), (nl/min) 

Qv – Vattenflöde (m3/s) 

RF – Revförekomst (-) 

RFmedel – Medelvärde revförekomst (-) 

RFσ – Standardavvikelse för medelvärdet av revförekomsten (-) 

RFσ,rel – Relativ standardavvikelse för medelvärdet av revförekomsten (-) 

S – Känslighetsfaktor för bildbinärisering (-) 

Tg – Täckningsgrad (-) 

Tgmedel – Medelvärde täckningsgrad (-) 

Tgσ – Standardavvikelse för medelvärdet av täckningsgraden (-) 

Tgσ,rel – Relativ standardavvikelse för medelvärdet avtäckningsgraden (-) 

uv – Flödeshastighet vatten (m/s) 

ub – Hastighet bubbla (m/s) 

Vm – Marschfart för fisk (m/s) 

β – Anfallsvinkel mot strömmen (˚) 

θ – Medellutning med strömmen (˚) 

σ – Ytspänning mellan vatten och luft (N/m) 
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Vattenkraft har i flera tusen år utnyttjats för att utföra mekaniskt arbete, och i över hundra år 

har det mekaniska arbetet omvandlats till elektricitet. I Sverige byggdes de första 

elproducerande vattenkraftverken kring sekelskiftet till 1900-talet, vilket efterföljdes av en 

utbyggnad av de svenska vattendragen fram till 70-talet.  

Idag är den installerade effekten från vattenkraften i Sverige i princip samma som för 30 år 

sedan. Den faktiska årsproduktionen varierar beroende på vattentillgång, men ligger i 

genomsnitt omkring 68 TWh. I början av 70-talet stod vattenkraften för nästan all 

elproduktion i Sverige, men sedan det sista kärnkraftverket i Sverige fasades in på elnätet har 

andelen vattenkraft legat kring 50 % (Energimyndigheten, 2017). Utöver en väldigt hög 

verkningsgrad har vattenkraften även flera fördelar ur ett elnätsperspektiv. Den flexibla 

produktionen bidrar med reglerkraft för att bibehålla energibalansen på nätet, och de stora 

vattenmagasinen gör det möjligt att lagra potentiell energi under lång tid (Vattenfall, 2013).  

Vattenkraften är ett energislag med mycket låga utsläpp som påverkar klimat och miljö, något 

som är eftertraktat i dagens energipolitiska läge. Den lokala miljöpåverkan är dock stor, där 

byggnation av dammar och kraftverk innebär stora ingrepp på landskapet. Uppdämningen och 

regleringen av de svenska vattendragen orsakar fragmenterade livsmiljöer för många arter 

(Naturvårdsverket, 2017). Ett stort problem med uppdämningen är bristande konnektivitet, det 

vill säga, möjligheten för djur, växter, och sediment att sprida sig upp- och nedströms, samt 

från vattendrag till land (Kling, 2015). Mycket av miljöarbetet kring konnektivitet i de 

svenska vattendragen berör olika fiskarters möjlighet för upp- och nedströmsvandring. 

Havs- och vattenmyndigheten (Kling, 2015) skriver att omkring 10 % av de ca 1800 

vattenkraftverk som finns i Sverige har fiskpassage, och att det på vissa platser endast är 

hälften av passagerna som fungerar tillfredsställande. Störst fokus har lagts på 

uppströmsvandring där vanliga åtgärder är omlöp och fisktrappor. Ett omlöp är ett mindre 

vattendrag som på naturlika vis eller med naturligt material byggs vid sidan om ett kraftverk. 

Dessa omlöp är generellt mer effektiva än t.ex. fisktrappor då designen på en fisktrappa ofta 

är artspecifik medan omlöpen efterliknar det ursprungliga vattendraget. Det finns även 

åtgärder som utan att motverka orsaken lindrar konsekvenserna av vandringshinder, där 

kompensationsutsättning av fisk är ett exempel. Många studier visar dock på flertalet negativa 

effekter för de vilda fiskstammarna av samma art i de områden där utsättningen sker (Tatara 

& Berejikian, 2012), (Levin, 2001).   

Vid nedströmsvandring läggs stort fokus på att hindra fisken från att passera genom 

kraftverkets turbiner. Ofta är flödet på uppströmssidan störst i riktning mot turbinerna, vilket 

leder till att fisk och andra organismer naturligt leds dit. Vanligtvis finns det galler framför 

intagen till turbinerna, men dessa är i många fall installerade för att hindra stora föremål att nå 

turbinen. Dessa galler har ofta stora spaltvidder så att endast de största fiskarna stoppas. 

Lutningen på gallren är också brant vilket kan resultera i att fisk som faktiskt stoppas trycks 

fast på grund av strömmen. Det finns dock galler som är anpassade för att avleda fisk, med 

lägre lutning och en öppning som leder till en säker passage (Calles et al., 2013). Gallrens 
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design har stor betydelse för hur effektiva de är. Andelen fiskar som vid gallret leds till den 

säkra passagen anges som fiskledningsverkningsgraden. I Alric et al. (2018) var 

fiskledningsverkningsgraden för atlantlaxsmolt över 80 % för galler med 26˚ lutning mot ytan 

och spaltvidd 20 mm (typiskt fiskgaller). I Calles et al. (2012) var 

fiskledningsverkningsgraden för smolt av samma art 17 % för galler med lutning 60˚ mot ytan 

och spaltvidd 90 mm (ej typiskt fiskgaller). Vid en sådan spaltvidd har smolt inget problem att 

simma mellan stängerna.   

En nackdel med gallerlösningar vid stora vattenkraftverk är de höga kostnaderna för 

konstruktion och underhåll. Vattendjupet och flödet uppströms ett stort kraftverk kräver i 

vissa fall att en fångdamm byggs inför konstruktionen. Dessutom leder konstruktionen till 

stora förluster i form av utebliven produktion. Vidare medför djupet och flödet även 

svårigheter att utföra underhåll under drift. Väl på plats orsakar gallren också fallförluster, och 

därmed minskad produktion av el. Vid Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby pågår idag 

forskning på nät som ett alternativ till låglutande galler. Ett problem som kan uppstå med nät 

är hög igensättningsgrad, framförallt nära vattenytan där flytande bråte vanligtvis rör sig. Det 

är därför av intresse att finna en alternativ lösning den sista biten till ytan som både kan 

avleda fisk, och som påverkas minimalt av flytande bråte. Ett sådant alternativ är 

bubbelridåer, vilket som namnet antyder är en ridå eller vägg av luftbubblor. Den skapas 

vanligtvis av att luft pumpas genom ett hålat rör nedsänkt i vattnet, varvid bubblor stiger mot 

ytan.  

Det övergripande syftet är att finna en effektiv och skonsam metod att leda fisk till flyktväg. 

Metoden ska vara effektiv både vad gäller fiskledning och kostnader för installation och 

underhåll.  

Detta projekt syftar till att för olika flödesförhållanden klargöra fysikaliska förutsättningar och 

begränsningar för bubbelridåer som metod att avleda fisk till säker flyktväg.  

Projektets mål har varit att 

• Kvantifiera relevanta egenskaper hos bubbelridåer ur ett fiskledningsperspektiv 

• Optimera designen på utrustning för generering av bubbelridåer vid olika 

flödesförhållanden 

Arbetet har inte innefattat försök med fisk av något slag.  

Ingen ekonomisk analys för fullskalig lösning har utförts, bortsätt från en grov 

kostnadsjämförelse med fiskgaller 
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Att med en bubbelridå avleda eller avskräcka fisk är ingen ny teknik, Solomon (1992) 

sammanställer ett tiotal studier inom ämnet där den tidigaste är från 1942. Ett flertal av 

studierna hade bristande metod, varvid resultaten ogiltigförklarades. I de övriga varierade 

resultaten kraftigt. 

I en tidig svensk studie på ålar visade sig en upplyst bubbelridå kunna avleda över 80 % av de 

nedvandrande ålarna förbi vattenkraftverket. En oupplyst bubbelridå var dock helt ineffektiv 

under mörker (Martinell, 1965). Omvänt visade en nyare studie på karp att ljuset inte spelade 

någon som helst roll för bubbelridåns avledningsförmåga (Hondzoa et al., 2014). En påtaglig 

skillnad är givetvis att det är olika fiskarter i de två studierna, vilket innebär att bubbelridån i 

viss mån bör anpassas efter de huvudsakliga fiskarter som ska avledas. Detta överensstämmer 

med en rapport om bubbelridåer som fiskavledare vid en torrdocka där resultaten visade på att 

ridån hade både en lockande och avskräckande effekt beroende på fiskart (Sprott, 2001).  

Fiskar vandrar av många anledningar, men födosök, sök efter skyddad plats, och reproduktion 

är de huvudsakliga drivkrafterna. Fiskars tillväxt är starkt kopplad till deras reproduktiva 

förmåga. En stor kropp möjliggör t.ex. att en hona kan utsöndra en större mängd rom, eller att 

en hane har mer mjölke att befrukta äggen med. Det är därför naturligt att fiskar vandrar för 

att hitta platser gynnsamma för tillväxt, eller för att bibehålla sin storlek. Något som också är 

logiskt ur fiskens synvinkel är att undvika ogynnsamma fysiska förhållanden. Många fiskarter 

letar därför upp refuger – platser med goda överlevnadsmöjligheter. Ett exempel är fiskar som 

söker sig till djupare områden under vintern för att undvika att frysa fast i isen. Den drivkraft 

för vandring kanske mest känd bland lekmän är den för fiskarnas reproduktion. Många arter 

vandrar både uppströms och nedströms för reproduktion, också kallat lek. I de flesta fall 

handlar det om återvandring till den plats där fisken själv föddes (Calles et al., 2013).  

Vid design av fiskvägar är det viktigt att ta hänsyn till hur snabbt olika fiskarter i olika 

tillväxtstadier klarar av att simma. I uppströmspassager är det en självklarhet att fisken måste 

kunna simma snabbare än flödeshastigheten. Vid fiskledning med bubbelridå är det också 

viktigt beakta simförmågan då det inte är en fysisk barriär. Är strömmen för stark kan fisken 

dras med genom ridån oavsett hur väldesignad den är.  

Calles et al. (2013) sammanfattar från ett bokkapitel av Beamish (1978) tre olika intervall av 

simhastigheter – marschfart, förhöjd fart, och maximal fart. Marschfart är den hastighet som 

fisken kan hålla i över 200 minuter, förhöjd fart är den som kan hållas i upp till 200 min. 

Slutligen är maximal fart den fart som fisken kan upprätthålla i max 20 s, och används 

normalt bara vid jakt eller flykt då återhämtningstiden efter en sådan spurt är lång. Den 

förhöjda farten för lax och öring anges av Beamish (1978) som 2 till 4 kroppslängder per 

sekund. Bone & Moore (2008) delar endast in hastigheterna i marschfart och maximal fart, 

där marschfarten, utan att specificera art, ges av 
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𝑉𝑚 = 0,5𝐾𝐿0,43,   (1)   

där Vm är marschfarten och KL kroppslängden 

 

I figur 1 visas marschfart och förhöjd fart som funktion av kroppslängd tillsammans med det 

ungefärliga storleksintervallet för smolt av atlantlax. Det framgår att marschfarten är ungefär 

0,2 m/s genom hela storleksintervallet, och att den förhöjda farten sträcker sig från 0,2 

till 0,8 m/s. Viktigt att poängtera är att detta är artspecifika intervall hos en art som klassas 

som en bra simmare. För sämre simmare såsom ålar är den maximala farten bara drygt två 

kroppslängder per sekund, det vill säga jämförbart med den förhöjda farten för lax och öring.    

 

 

Figur 1. Simhastigheter som funktion av kroppslängd för arten atlantlax. Vertikala linjer anger 

ungefärligt storleksintervall på laxsmolt enligt Finstad et al. (2012). 

Då det långsiktiga syftet är att finna en effektiv och skonsam lösning att avleda fisk är det 

viktigt att hänsyn tas till hur fiskarna uppfattar bubbelridån. Framförallt bör fiskars syn och 

hörsel undersökas närmare för att ge insikt i inverkan från olika parametrar hos bubbelridån. 

Fiskar är den artrikaste gruppen av ryggradsdjur med över 20 000 arter utspridda i alla 

möjliga akvatiska miljöer (Bone & Moore, 2008), (Carton & Montgomery, 2008). Det finns 

därför stora variationer bland arter vad gäller deras sensoriska förmågor.  

Ljudkällor i vatten kan sägas stimulera fisken på två sätt, via tryckskillnaderna när ljudet 

sprids, och från partikelrörelsen i vattnet som uppstår på grund av dessa tryckskillnader. 

Carton & Montgomery (2008) skriver att det inte finns någon tydlig avgränsning mellan dessa 

stimulanser, förutom att den förstnämnda ofta är vad som menas med ljud. På samma ämne 

skriver Bone & Moore (2008) att stimuleringen från partiklarnas rörelse har betydelse nära 
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ljudkällan, och att tryckskillnaderna från ljudet är viktiga längre bort. Som en tumregel 

nämner de också att gränsen mellan dessa går vid en sjättedel av ljudets våglängd från 

ljudkällan. 

Fiskars hörsel kommer generellt från att otoliter, en del av innerörat bestående av 

kalciumkarbonat, på grund av sin högre densitet (ρ=2,71 g/cm3) rör sig annorlunda från övrig 

vävnad när fisken träffas av partikelrörelsen från ljudet. Denna avvikande rörelse registreras 

av tusentals hårceller, en typ av receptorcell, som ger information om ljudkällan. Många arter 

som har simblåsa eller annat gasfyllt utrymme kan även uppfatta tryckvariationerna från 

ljudkällan genom att gasutrymmet börjar vibrera, vilket stimulerar hårcellerna i innerörat. 

Dessa klassificeras i litteraturen som hörselspecialister, och kan ofta uppfatta ljud inom ett 

större frekvensintervall, framförallt högre frekvenser (Carton & Montgomery, 2008).   

Ett känselorgan som alla fiskarter har är sidolinjeorganet. Det utgörs av ett system av s.k. 

neuromaster som, bland annat, består av hårcellsgrupper. Neuromasterna kan delas in i två 

delsystem, de som sitter ytligt och de som sitter i underhudskanaler. De sträcker sig ofta över 

fiskens huvud och längs med kroppen. Beroende på habitat används de båda typerna på olika 

sätt. I stilla vatten utnyttjas båda delsystemen för att känna av exempelvis andra fiskars 

rörelse, vilket är användbart vid jakt, flykt, eller stimbeteende. I vattendrag blir de ytliga 

neuromasterna översvämmade från den konstanta rörelsen av det strömmande vattnet, därför 

är det endast neuromasterna i underhudskanalerna som känner av stimulans från andra typer 

av källor. De ytliga neuromasterna används därför endast till att bevaka strömningen, som är 

användbart för bland annat rheotaxis - instinkten att rikta in sig med eller mot strömmen 

(Carton & Montgomery, 2008). Precis som med hörseln finns stora variationer mellan arter, 

dels varierar totala antalet neuromaster, men även fördelningen mellan de två delsystemen. 

Dessutom kan utformningen på underhudskanalerna se annorlunda ut mellan arter. (Bone & 

Moore, 2008).  

Generellt kan sidolinjeorganet sägas vara mest effektivt på korta avstånd från ljud- eller 

rörelsekällan, och ger ofta mer detaljerad information om källans position jämfört med 

innerörat. 

Endast omkring 40 kända fiskarter är helt blinda. Även på vattendjup där det enda ljuset 

kommer från självlysande organismer använder fiskar sina ögon. I grunden är fiskögat 

uppbyggt på liknande vis som hos andra ryggradsdjur. Dock förekommer det en större 

variation mellan fiskarter än mellan landlevande arter, då det finns flera ljusförhållanden i 

olika vattenmiljöer. Nästan alla fiskar är nackstyva, bokstavligt talat, vilket innebär att 

fiskögat behöver fånga upp mer av omgivningen om fisken ska slippa vrida på sig. Precis som 

vi människor kan även fiskar ackommodera, det vill säga anpassa synen för att undersöka ett 

objekt på nära eller långt håll. I teorin kan de flesta fiskar använda ackommodation från halva 

sin kroppslängd framför sig till oändligt långt bort. I praktiken begränsas avståndet av vattnets 

grumlighet, och beräknas ligga kring två meter i många sötvatten, betydligt kortare än i de 

flesta havsvattenmiljöer. Fiskar har två typer av synceller med tydliga skillnader i 

ljuskänslighet. Känsligheten kommer från mängden visuella pigment på varje typ av cell, och 

varje pigment absorberar en viss våglängd av ljus mer än andra. Beroende på den miljön som 
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fisken lever i finns också en optimal våglängd av ljus för genomträngning i vattnet. I djupa 

hav är det till exempel blått ljus, och i älvar och sjöar gult ljus. För vissa arter matchar 

maximala absorberingsvåglängden i de visuella pigmenten den optimala våglängden för 

ljusgenomträngning i vattnet. Med andra ord fångar fiskens ögon bäst upp det ljus som lättast 

färdas i den livsmiljön fisken lever i. Det finns också arter där en viss förskjutning mellan 

dessa våglängder förekommer, vilket i praktiken gör att ljusa föremål blir mer tydliga mot 

bakgrunden (Bone & Moore, 2008).  

Ett flöde bestående av minst två komponenter eller faser kallas flerfasflöde. Många processer 

i en mängd olika system innefattar på ett eller annat sätt olika typer av flerfasflöden. Två 

exempel är kavitation i turbiner och pumpar, och ång-vattenblandning i värmekraftverk. För 

detta projekt är kopplingen till flerfasflöde tydlig. Just bubbelridåer kategoriseras inom 

vetenskapen om flerfasflöden som dispergerat tvåfasflöde, vilket betyder att det endast är två 

faser närvarande, och att ena fasen fördelas i en kontinuerlig omgivning av den andra 

(Murrone & Villedieu, 2011). Ett annat exempel på denna typ av flerfasflöde är regn vilket 

kan liknas med motsatsen till en bubbelridå. Följande avsnitt kommer inriktas mot dispergerat 

tvåfasflöde och dynamiken kring luftbubblor i stillastående eller strömmande vatten.  

Ett bubbelflöde kan förenklat sett befinna sig i två regimer – homogent och heterogent flöde. 

Det homogena flödet karaktäriseras av bubblor av liknande storlek och med liknande 

hastighet. Heterogent flöde uppstår när bubblorna börjar slås samman (koalescens) eller bryts 

sönder så att storleksfördelningen blir mer varierad.  

En större bubbla kommer som regel att stiga snabbare än en mindre då den har större volym 

per area. Detta kommer dels från Arkimedes princip, dels från trögheten till rörelse i en fluid. 

Med vissa förenklingar, till exempel antagandet om försumbar luftdensitet, kan en enskild 

bubbla som stiger i stillastående vatten beskrivas av  

𝐹𝐿,𝑏 = 𝜌𝑣𝑔𝑉𝑏   (2) 

𝐹𝐷 = 0,5𝜌𝑣𝑢𝑏
2𝐶𝐷𝐴𝑡𝑣,𝑏,    (3) 

 

där FL,b är den lyftande kraften på bubblan, ρv vattnets densitet i, g jordens tyngdacceleration, 

Vb bubblans volym. Vidare är FD bromskraften på bubblan, ub bubblans hastighet 

(stighastighet), CD motståndskoefficienten, och Atv,b bubblans tvärsnittsarea i horisontalplanet. 

Motståndkoefficienten beror på bubblans form vilken varierar, men för två bubblor med 

samma form kommer den med minst area känna av ett lägre motstånd. Givetvis kommer den 

ökade stighastigheten leda till att bromskraften återigen ökar, tills dess att kraftjämvikt 

uppstår och bubblan når maximal stighastighet för sin storlek och form.  

Oavsett storleksfördelningen i ett bubbelflöde finns ett fluiddynamiskt beteende som ökar 

stighastigheten. När en bubbla stiger genom vatten kommer den lämna efter sig en ”svans” av 

turbulens (engelskans wake). I detta turbulenta område kommer den bromsande kraften 

reduceras markant, vilket innebär att en efterföljande bubbla kan nå en högre maximal 
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hastighet. I ett kontinuerligt bubbelflöde kommer därför stighastigheten vara högre jämfört 

med enstaka isolerade bubblor. Denna skillnad kan vara väldigt stor, två gånger större enligt 

resultat från Nimo et al. (2008), två till tre gånger större enligt Kobus (1985), och upp till sex 

gånger större för stora bubblor enligt Krishna et al (1999). Hädanefter kallas detta beteende 

för wake-effekten. 

Något som i viss mån också bidrar till en ökad stighastighet är sekundärflödet i vattnet. En del 

av bubblans flytkraft, beskriven i ekvation (2), går till att accelerera närliggande 

vattenpartiklar uppåt (Kobus, 1985).  I figur 2 visas hur celler av sekundärflöden kan bildas av 

ett kontinuerligt bubbelflöde. Om någonting i omgivningen påverkar flödescellen, exempelvis 

en begränsad storlek på kärlet, eller något objekt placerat i närheten av bubbelflödet, finns en 

risk att sekundärflödet blir asymmetriskt. Det kan i sin tur orsaka mer än bara ökad 

stighastighet, till exempel en lutning från vertikalen.  

 

Figur 2. Illustration av sekundärflöde som orsakas av ett kontinuerligt bubbelflöde. 

Med strömmande vatten blir dynamiken mellan bubblor och vatten betydligt mer komplex, 

framförallt om flödet är turbulent. Turbulent flöde har ingen exakt definition, men 

karaktäriseras bland annat av oregelbundenhet, och höga Reynoldstal. Reynoldstalet är kvoten 

mellan tröghetskrafterna och de viskösa krafterna i en fluid (Lumley & Tennekes, 1972). Det 

kan också beskrivas med hjälp av en längdskala som enligt Crowe & Gore (1988) lämpligtvis 

väljs efter storleken på den energirikaste eddy-virveln, vilka bildas vid turbulenta flöden. 

Förhållandet mellan denna längdskala och storleken på partiklarna av den fördelade fasen 

spelar en roll i hur flödet beter sig. Om partiklarna är små jämfört med längdskalan för 

turbulensen kommer de att följa med i eddy-virvlarna, absorbera delar av dess energi, och 

därmed minska turbulenta intensiteten. Omvänt kommer intensiteten att öka om partiklarna är 

i samma storleksordning som längdskalan, då de inte nödvändigtvis följer med i virvlarna, 

vilket ger upphov till relativa rörelser som bidrar till turbulensen. För en bubbelridå kommer 
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bubblorna ofta vara lika stora i laborationsmiljö som i storskalig tillämpning. Däremot kan 

storleken på eddy-virvlarna variera kraftigt.  

Vid strömmande vatten kan sekundärflödet förväntas ”sköljas bort”. Dock visar en studie av 

Blanckaert et al. (2014) att sekundärflödets egenskaper inte påverkades av strömmande 

vatten, utan att det endast förflyttades med strömmen. Djupen och flödeshastigheterna som 

testades var dock ganska låga, 0,11–0,21m och 0,09–0,29 m/s.  

Wake-effekten som ökar stighastigheten för bubbelflöden i stillastående vatten verkar 

reduceras av ett vattenflöde. Resultat från Zhu & Zhang (2013) pekar mot att stighastigheten 

för bubblor i bubbelflöden i strömmande vatten är snarlika med stighastigheten för isolerade 

bubblor i stillastående vatten (ingen wake-effekt), trots en relativt låg flödeshastighet på 

0,20 m/s. Den starka effekten som i stillastående vatten ökade stighastigheten med en faktor 

2–6 kan alltså gå förlorad i strömmande vatten.  

Det är sammanslagning och sönderbrytning av bubblor som gör att bubbelflödet blir 

heterogent. Koalescens uppstår när två bubblor kommer i kontakt med varandra genom 

kollision, vilket kan ske av många anledningar. Ett exempel är variationer i stighastighet, 

antingen på grund av bubblans storlek och form, eller från wake-effekten. En konsekvens av 

detta kan vara att en större bubbla dels kolliderar med en mindre föregående bubbla, men 

också att efterföljande bubblor hinner ifatt på grund av turbulensen som den större bubblan 

lämnat efter sig. I en bubbelridå kan detta leda till att revor bildas där fiskar möjligtvis är mer 

benägna att passera. Ytterligare en anledning till att bubblor kolliderar är turbulensen i 

omgivande vattnet, antingen från mindre variationer av flödeshastigheten, eller från att 

bubblorna fångas upp av stora eddy-virvlar.  

Det råder delade meningar om exakt hur koalescens går till. En populär teori är att två bubblor 

som kolliderat håller samman, men att en tunn film av vätska mellan bubblorna hindrar dem 

från att sammanfogas. Om bubblorna håller ihop tillräckligt länge för att deras dragningskraft 

till varandra ska ”tömma” vätskefilmen, kommer de att slås samman till en större bubbla. I två 

andra teorier hävdas det däremot att dragningskraften mellan två bubblor är för svag för att 

styra mekanismen, och att det istället är hastigheten som bubblorna närmar sig varandra som 

är avgörande. Dock säger den ena att högre hastigheter ger högre sannolikhet för koalescens, 

medan den andra hävdar motsatsen. Gemensamt för samtliga teorier är att antalet kollisioner 

mellan bubblor spelar en viktig roll i mycket koalescens som sker (Dirk & Yixiang, 2010). 

Sönderbrytningen av bubblor påverkas också starkt av flödesdynamiken i det omgivande 

vattnet. Det handlar ofta om en balans mellan förstörande påfrestningar från vattnet, och 

bubblans formbevarande ytspänning (Dirk & Yixiang, 2009). Det finns dock fortfarande 

många oklarheter kring alla mekanismer som orsakar sönderbrytning. Enligt Jain (2017) 

varierar den dominerande mekanismen för sönderbrytning beroende på Reynoldstalet. Vid 

låga Reynoldstal är det framförallt förhållandet mellan viskösa krafter och ytspänningen som 

styr sönderbrytningen, men även bubblans form och eventuella partiklar i vattnet kan spela 

roll. Vid högre Reynoldstal är det istället tröghetskrafterna i förhållande till ytspänningen som 

dominerar sönderbrytningen, vilket beskrivs av den dimensionslösa storheten Webertalet (We) 

som kan bestämmas som 
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𝑊𝑒 =
𝜌𝑣𝑢𝑏𝑑𝑏

𝜎
,   (4) 

där ρv är vattnets densitet, σ ytspänningen mellan luft och vatten, ub bubblans hastighet, och db 

bubblans diameter. Det är alltså bubblans storlek och hastighet som avgör storleken på 

Webertalet.  

Om en bubbla delvis befinner sig i ”wake-området” efter en annan bubbla, kommer den 

förlängas och i vissa fall slitas isär på grund av viskösa skjuvspänningar (Dirk & Yixiang, 

2009). Sönderbrytning kan också ske på grund av att olika delar av bubblan deformeras olika 

snabbt när den fångats i en stor eddy-virvel. Även små eddy-virvlar, storleksordning mindre 

än bubblorna, kan orsaka sönderbrytning vid kollision förutsatt att de är tillräckligt energirika 

(Dirk et al., 2015). Storleken på, och antalet dotterbubblor som bildas efter en sönderbrytning 

är svårt att mäta experimentellt, och ännu svårare att uppskatta matematiskt. För 

sönderbrytning där det endast bildas två dotterbubblor säger vissa modeller att det är vanligast 

med två jämnstora dotterbubblor, medan andra hävdar att det oftast blir en mycket liten och 

en mycket stor (Dirk & Yixiang, 2009). I en experimentell studie av Stanovský et al. (2017) 

undersöktes sönderbrytningen av bubblor i ett tubulent flöde. Resultaten antydde att ett högre 

Webertal ledde till ett större antal dotterbubblor, samt att storleksfördelningen ändrades från 

att det var vanligast med både små och stora bubblor, till att det oftast var små.  

Formen på bubblor som stiger fritt kan grovt delas in i tre grupper; sfäriska, elliptiska och 

klotkalott (”spherical-cap”) (Clift et al., 1978). Sfäriska bubblor är oftast mycket små, när 

ytspänningen är den dominerade kraften. För större bubblor börjar tröghetskrafterna att spela 

roll, och bubblorna blir mer likt ellipser. Till skillnad från sfäriska bubblor som normalt stiger 

rakt upp, har elliptiska bubblor oftast en oregelbunden eller spiralformad stigning. Mycket 

stora bubblor får formen av klotkalotter, det vill säga som toppen av en sfär. Dessa stiger 

precis som sfäriska bubblor rakt upp (Kobus, 1985). Eftersom webertalet beskriver 

förhållandet mellan ytspänning och tröghetskrafter kan det ofta användas för att indikera 

formen på bubblorna. T.ex. anges We = 4 som en gräns mellan sfäriska och icke-sfäriska 

bubblor av Zhu & Zhang (2013), och We ≈ 20 anges av Brennen (2005) som ungefärlig gräns 

för att formen av klotkalott antas.  
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Det beslutades att undersöka bubbelridåer i form av en parameterstudie, för att utvärdera olika 

storheters inverkan. Den första delen av projektet utfördes i stillastående vatten i en mindre 

tank, medan andra delen utfördes i en större vattenränna. Även försöken i stillastående vatten 

hade kunnat utföras i rännan om den inte varit upptagen under hösten.  

Försöken med bubbelridåer i stillastående vatten testades i e n cylindrisk tank med diameter 

och höjd 2 m. Tanken fylldes till 1,85 m med vanligt kranvatten med gott siktdjup. För att 

kvalitén på vattnet inte skulle sjunka för mycket tömdes och återfylldes tanken veckovis. I 

figur 3 visas uppställningen ovanifrån. Bubbelröret (b) placerades på botten i mitten av 

tanken. Från sidan belystes bubbelridån genom två inbyggda fönster i tanken som var 

positionerade längs samma vertikallinje på två olika djup, 0,6 respektive 1,2 m från botten. Ca 

40 cm bakom bubbelröret placerades en svart skiva för att ge tydliga kontraster mellan 

bubblorna och bakgrunden. Bubbelridån filmades med en vattentålig äventyrskamera (modell 

GoPro Hero 5 Black) som fördes ner ca 60 cm framför ridån. Kameran anslöts via Wifi till en 

mobiltelefon så att det var möjligt att styra kameran, samt följa videoflödet i realtid, vilket 

underlättade bland annat positioneringen av kameran. 

 

 

Figur 3. Experimentuppställning för tester i stillastående vatten. a - Kamera monterad till stång. b - 

Utrustning som skapar bubbelridån (bubbelrör), lufttillförsel via slang i nedre högra hörnet. c - Svart 

skiva för kontrast. d - Fönster i tanken med lampa som lyser in utifrån. 

 

För att skapa bubbelridån pumpades luft genom borrade hål i ett 1,0 meter långt rör med 

innerdiameter 58 mm (endast 0,64 meter av röret var hålat). I rörets ena ände tillfördes luft via 

en slang kopplad till labbhallens tryckluftssystem. Den andra änden av röret pluggades igen. 

Luftflödet kontrollerades med en PID-regulator kopplad till en av två luftflödesmätare 
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beroende på vilket flöde som önskades. Regulatorn hade en tryckgivare som öppnade/stängde 

en ventil inbyggd i flödesmätarna. Det fanns ett litet intervall av luftflöden som var för höga 

för den mindre flödesmätaren men för låga för den större. Röret fästes i rörklämmor på en 

stålställning som agerade sänke för att hålla bubbelröret på botten av tanken. Rörmaterialet 

var av hårdplast för att det är ett billigt material som enkelt går att borra i. Det är också 

relativt oelastiskt vilket säkerställer att de borrade hålen inte expanderar vid höga luftflöden. 

En skiss över bubbelröret sett framifrån och från sidan visas i figur 4, och en schematisk bild 

över hela systemet visas i figur 5. Mellan flödesmätaren och bubbelröret gick en ca 20 meter 

lång slang med en volym på drygt tre liter. Vid försök med låga luftflöden tog det därför en 

viss tid för trycket i slangen att byggas upp tillräckligt högt för att pressa ut samma mängd luft 

ur hålen i röret. Med andra ord, luftflödet ut från flödesmätaren var inte samma som luftflödet 

ut ur röret för att trycket till en början var otillräckligt. För att kontrollera och säkerställa att 

systemet nått jämvikt monterades därför en analog tryckmätare mellan flödesmätaren och 

bubbelröret. När trycket var konstant antogs luftflödet ut till vattnet vara samma som ur 

flödesmätaren. Tryckmätaren användes också för att notera trycket under varje försök. 

 

Figur 4. Skiss över bubbelrör sett framifrån och från sidan. 

 

 

Figur 5. Schematisk bild över tryckluftssystemet med mätinstrument. Tunna linjer indikerar signaler, 

tjocka indikerar tryckluftslang. 
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I figur 6 visas ett urklipp från testmatrisen som användes i försöken. För varje hålstorlek 

testades fyra konfigurationer av centrumavstånd, och för varje centrumavstånd testades fem 

olika luftflöden som filmades i 45 sekunder vid två djup. Djupen som filmades var 1,75–1,25 

meter och 0,75 – 0,25 meter från ytan. Dessa valdes för att få en insyn i hur bubbelridåns 

egenskaper varierar nära och långt ifrån utloppet.  

Intervallet av centrumavstånd valdes efter vad som använts i andra studier om bubbelridåer. 

För att minimera materialåtgången till försöken halverades centrumavstånden i varje steg 

vilket möjliggjorde att samma rör kunde användas för flera uppsättningar centrumavstånd 

förutsatt samma hålstorlek. Det vill säga, när cc 160 mm testats för samtliga luftflöden 

borrades ytterligare hål mellan de befintliga hålen så att centrumavståndet halverades.  

Luftflödena per hål som testades valdes i första hand så det totala flödet aldrig hamnade i 

intervallet som inte gick att mäta, 25 ≤ Q ≤ 30 normalliter/minut. Normalliter är volymen luft 

vid 0 ˚C och 1 atm tryck. Mätinstrumenten räknade automatiskt om volymen tryckluft till 

normalliter. Flödena valdes också så att olika uppsättningar centrumavstånd gav ungefär 

samma totala luftflöde till vattnet. På så vis kunde totala luftflödets inverkan utvärderas 

ytterligare. I tabell 1 visas samtliga totala luftflöden som förekom i försöken i stillastående 

vatten. Diagonalerna i tabellens fyra första rader visar att de överensstämmer väl med 

varandra. De små skillnaderna beror på att antalet hål inte varieras med en konstant faktor. 

Anledningen till att det högsta flödet per hål inte följer samma mönster som övriga är för att 

det ansågs ge ett för högt arbetstryck i röret. Samtidigt ansågs 7,25 nl/min/hål vara ett för lågt 

maximalt luftflöde, varvid 11 nl/min/hål valdes till det högsta. En viss hänsyn togs till 

flödesregimerna beskrivna tidigare, där de två lägsta flödena kan sägas ge ett relativt 

homogent bubbelflöde och resterande ett allt mer heterogent flöde.  

Hålstorlekarna valdes till 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, och 2,0 mm, dels efter tillgången på 

borrstorlekar, men också efter vad som använts i studierna sammanställda av Solomon (1992), 

samt i studien av Zielinski et.al. (2014). För håldiameter 0,8 mm ansågs även 11 nl/min/hål ge 

ett för högt tryck i bubbelröret, varför endast de fyra lägsta luftflödena testades. Omvänt 

testades endast de fyra högsta luftflödena per hål för håldiameter 2,0 mm då det visade sig att 

en liten lutning på botten av tanken ledde till att det inte kom bubblor från alla hål vid det 

lägsta luftflödet.  
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Tabell 1. Totala luftflöden för samtliga konfigurationer av flöde per hål och hålcentrumavstånd (cc). 

Flöde per 

hål, qL 

[nl/min] 

 Totalt flöde 

[nl/min] 

cc 160 mm 

(5st hål) 

Totalt flöde 

[nl/min] 

cc 80 mm 

(9st hål) 

Totalt flöde 

[nl/min]       

cc 40 mm 

(17st hål) 

Totalt flöde 

[nl/min] 

cc 20 mm 

(33st hål) 

      

1,1  5,5 9,9 18,7 36,3 

2,06   10,3 18,5 35,0 68,0 

3,87  19,4 34,8 65,8 128 

7,25  36,3 65,3 123 239 

11  55 99 187 363 

 

 

 

Figur 6. Urklipp från testmatris för försöken i stillastående vatten, komplett för hålstorleken 1,0 mm. 

Kameraposition avser vilken del av bubbelridån som filmades, undre delen (U) eller övre delen (Ö). 
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Utan försök med fisk är det svårt att veta vad som fungerar mer eller mindre bra i 

avledningssyfte. Ljud, vibrationer, och utseende spelar alla sannolikt en roll för hur effektiv 

bubbelridån är på att avleda fisk. Olika fiskarter har också olika beteenden vilket innebär att 

en bubbelridå som fungerar bra på exempelvis atlantlax inte nödvändigtvis fungerar på ål. Det 

är därmed svårt att hitta generella egenskaper att undersöka.  

En teori är att bubbelridån agerar som en rent visuell barriär som skymmer bakgrunden, och 

att fiskar snarare väljer den väg där de kan få en visuell uppfattning. Ett allmänt mått på hur 

effektiv bubbelridån är som visuell barriär är hur stor andel av bakgrunden som täcks av 

bubblor. Storheten benämns som täckningsgraden och beräknades som  

𝑇𝑔 =
𝐴𝑏

𝐴𝑡𝑜𝑡
,    (5) 

där Ab är arean som täcks av bubblor. 

Med samma tankesätt är det också viktigt att bubbelridån är kontinuerligt tät, det vill säga att 

förekomsten av större revor är minimal. En studie om fiskars reaktion på bland annat 

bubbelridåer av Stewart (1981) visade att vissa arter flertalet gånger närmade sig ridån för att 

sedan vika undan. I samma studie lyckades också en individ fly genom en liten öppning den 

hittade mellan bubbelridån och den inneslutning som användes. Om det bildas en större reva 

när en fisk är precis intill ridån finns en risk att den ”tar chansen” och simmar igenom. 

Förekomst och storlek av revor undersöktes därför också. Förekomsten mättes på ett liknande 

sätt som täckningsgraden, nämligen areaandelen av det undersökta området som är revor. 

Måttet benämns revförekomst, RF, vilken ges av 

𝑅𝐹 =
𝐴𝑟

𝐴𝑡𝑜𝑡
,    (6) 

där Ar är arean av revor.  

Filmerna bearbetades i Mathworks MATLAB, flödesschemat visas i figur 7. Varje bild 

omvandlades till gråskala och delen med den mörka skivan som bakgrund klipptes ut. Bilden 

segmenterades sedan via bildbinärisering där bubblor representerades av vita pixlar med 

värde 1 och bakgrunden av svarta pixlar med värde 0. Det gjordes med hjälp av den inbyggda 

funktion imbinarize i MATLAB. Funktionen använder sig av ett adaptivt tröskelvärde för att 

avgöra om en pixel är en del av en bubbla eller inte utifrån intensitetsvärdet i gråskala-bilden. 

Storleken på den region som gränsvärdet beräknas från är ställbar. Vidare finns också en 

känslighetsvariabel (S) som skiftar det adaptiva gränsvärdet så att fler eller färre pixlar tolkas 

som bubblor. För varje filmklipp specificerades regionsstorleken och känslighetsvariabeln 

genom att för ett fåtal bildrutor testa vad som gav till synes bäst resultat. Det framgick snabbt 

att den optimala känslighetsfaktorn berodde kraftigt av mängden bubblor i bilden. Därför 

anpassades en formel  

𝑆(𝑄𝐿) =
1,065𝑄𝐿−0,165

𝑄𝐿+0,368
,   (7) 

där QL är det totala luftflödet. 
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Utifrån de binära bilderna kunde täckningsgraden enkelt beräknas som andelen vita pixlar. 

För att identifiera revor användes något som kallas morfologisk öppning (eng. morphological 

opening) med den inbyggda funktionen imopen. Enkelt förklarat fylls de vita områdena 

(bubblor) med mindre cirklar av en bestämd storlek där det är möjligt, alla vita pixlar som inte 

hamnar innanför en av dessa cirklar tas bort. På samma sätt fylls sedan de svarta områdena 

(bakgrund) med betydligt större cirklar, och svarta pixlar utanför dessa tas bort. Om arean av 

något av de resulterande svarta områdena var tillräckligt stora klassades de som revor. Den 

minsta area för att klassas som reva valdes till 10 000 pixlar vilket motsvarar en area på ca 

27 cm2. Översättningen mellan pixlar och avstånd erhölls från att mäta antalet pixlar mellan 

två punkter i bilden med känt verkligt avstånd. Då pixlarna är kvadratiska gick det enkelt att 

beräkna höjd, bredd och area av en pixel. 

För konfigurationer som ger en låg täckningsgrad, framförallt där centrumavstånden är stora 

och luftflödet per hål lågt, kommer algoritmen se nästan all bakgrund som revor. Då detta 

egentligen inte ger någon ytterligare information jämfört med täckningsgraden analyserades 

endast förekomsten av revor för konfigurationer med genomsnittlig täckningsgrad över 0,3. 

Vid utloppet var bubblorna nästan som jetstrålar av luft. På grund av detta bildades i princip 

permanenta revor mellan hålen intill röret. För att detta inte skulle ge en alltför orättvis bild av 

förekomsten av revor i den undre delen av ridån klipptes området närmast röret bort. Det kan 

liknas med att bubbelröret i placeras en bit under punkten där ridån ska börja verka. Ett 

exempel på hur bubbeljetstrålarna såg ut visas i figur 8. 

 

 

Figur 7. Flödesschema för bearbetning av bilder i Mathworks MATLAB. 1) Bildruta i färg från 

filmklipp. 2) Gråskala av bildruta med områden utan mörk bakgrund borttagna. 3) Binär bild 

framtagen med imbinarize. 4) Morfologisk öppning av bubbelområden i bild 3 med imopen. 5) 

Morfologisk öppning av bakgrundsområden i bild 4 med imopen. 6) Av algoritmen identifierade revor. 
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Figur 8. Exempel på bubbeljetstrålar närmast utloppet. 

 

På grund av cylindertankens relativt låga volym var sekundärflödet påtagligt för medelhöga 

till höga luftflöden. För att undersöka om sekundärflödet hade någon långvarig effekt på 

täckningsgraden filmades samtliga luftflöden för håldiameter 1,0 mm och centrumavstånd 40 

mm i fem minuter. På så sätt kontrolleras majoriteten av de totala luftflödena (se kolumn tre, 

tabell 1). Dessutom upprepades 33 av de 144 försöken för att vidare undersöka 

repeterbarheten. Av misstag upprepades ett av försöken två gånger, båda dessa mätningar togs 

med i resultatet. 
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Laxeleratorn som visas i figur 9 är en vattenränna som har rektangulärt tvärsnitt med bredden 

fyra meter och ett möjligt vattendjup kring två meter. Då försöken genomfördes var djupet 

omkring 1,85 m. Rännan är ett slutet system utformat som en utdragen nolla. Varje långsida 

är ca 20 meter lång och möjliggör parallella tester. Vid försöken med bubbelridåer användes 

endast en av sidorna. Vattnet drevs av pumpar med munstycken placerade vid början av de 

båda raksträckorna, ungefär vid centrum i djupled. Varvtalet på pumparna kunde regleras för 

att uppnå olika flödeshastigheter på vattnet. Vattnet i rännan togs direkt från Dalälven vilket 

innebar att siktdjupet var betydligt sämre jämfört med kranvattnet i de tidigare försöken. För 

att kompensera användes flera lampor för att belysa bubbelridån från sidorna och ovanifrån. 

Ovanför rännan placerades en vagn som kunde rullas till olika positioner. På vagnen fästes 

stänger där kameror kunde monteras på olika djup. Stängerna stabiliserades mot botten av 

rännan. 

 

Figur 9. Översiktsbild över Laxeleratorn. a – Långsidan i rännan där försöken utfördes. b – Vagn där 

kamerastänger fästes. c – Vagn sedd från andra sidan. d – ”Lugnare” som eliminerar stora virvlar i 

flödet. e – Pumpmunstycken. 

Bubbelridån i rännan skapades med samma typ av bubbelrör som i försöken i stillastående 

vatten, men denna gång med ett 3,0 meter långt rör varav 2,88 meter med hål. Balken som 

röret var fäst till var 3,2 meter långt och betydligt grövre än tidigare för att säkerställa att 

bubbelröret inte flyttades av vattnets dynamiska krafter. På grund av balkens tyngd användes 

travers för att lägga i utrustningen i rännan. En dieseldriven kompressor försedde denna gång 

tryckluften, där maximalt angivet flöde var 42 nl/s. Anledningen var att Laxeleratorn är i en 

hall som saknar tryckluftssystem. Samma tryckmätare och PID- regulator användes, samt 

flödesmätaren för höga luftflöden. Även samma kameramodell användes. 
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De två rörkonfigurationerna (hålstorlek och centrumavstånd) med motsvarande luftflöden som 

valdes från försöken i stillastående vatten presenteras i tabell 2 nedan. Båda visade preliminärt 

goda resultat med avseende på täckningsgrad samtidigt som de skiljer sig markant från 

varandra med avseende på totalt flöde och total hålarea. De visade sig dock att kompressorn 

inte kunde leverera önskat totalflöde för rörkonfiguration 2. Det önskade flödet var 

1595 nl/min, och det maximala flödet som kunde fås var drygt 900 nl/min, trots att 

märkningen angav 2600 nl/min. Anledningen tros vara att märkningen avser totala flödet från 

alla tre utlopp som fanns på kompressorn, och att endast ett användes. Därmed behövde 

luftflödena för rörkonfiguration 2 sänkas och valdes istället till 561 och 912 nl/min, vilket 

fortfarande ger nästan dubbelt totalt luftflöde jämfört med motsvarande luftflöden för 

rörkonfiguration 1.  

Testmatrisen till försöken i strömmande vatten visas i figur 11. Varje rörkonfiguration och 

luftflöde testades med två anfallsvinklar och tre vattenflöden. Bubbelridån filmades även här 

vid två djup, men också från två vinklar; vinkelrätt mot ridån och parallellt med vattenflödet, 

se Figur 10. Dessa kameravinklar filmades samtidigt i 45–50 sekunder för att kunna 

undersöka om det finns någon märkbar skillnad i bubbelridåns egenskaper beroende på hur 

den observeras. Kamerorna var positionerade så att de filmade samma punkt på ett avstånd av 

80 cm. De ungefärliga djupen som filmades var 1,7–1,0 m och 0,9–0,2 m från ytan, beroende 

på ridåns lutning med strömmen filmades mer eller mindre då avståndet från kameran till 

ridån varierade. Endast mitten av bubbelridån filmades för att undvika eventuella kanteffekter. 

Området där bubblorna bröt vattenytan fotograferades också ovanifrån med bildfrekvens 1 Hz 

i totalt fyra minuter för varje uppsättning rör, anfallsvinkel, vattenflöde och luftflöde. 

Reglaget till pumpvarvtalen sattes till 5/10, 7/10, och 9/10 vilket motsvarade ungefärliga 

medelflödeshastigheter på 0,25–0,30 m/s, 0,40–0,45 m/s, och 0,75 m/s. Hastigheten 

uppskattades med en flygelmätare, en mer utförlig beskrivning av mätning av 

flödeshastigheten ges i appendix. Anfallsvinklarna som testades var 30˚ och 60˚. Bubbelröret 

placerades alltid i mitten av rännan, ca 9 meter efter lugnarna (figur 9.d). 

 

Figur 10. Illustration över filmningsmetoden i strömmande vatten, sett ovanifrån. Kamera (a) filmade 

vinkelrätt mot ridån. Kamera (b) filmade parallellt med vattenflödet, Qv. Vinkeln β är bubbelridåns 

anfallsvinkel. 
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Figur 11. Fullständig testmatris för försöken i strömmande vatten. För mer information om 

rörkonfigurationer, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Utvalda parameterkonfigurationer från tester i stillastående vatten, samt slutgiltiga 

parameterval för rörkonfiguration 2. 

Rörkonfig. Håldiameter Centrumavstånd Luftflöde per hål  Totalt luftflöde 

1 0,8 mm 40 mm (73 hål) 3,87, 7,25 [nl/min] 283, 529 [nl/min] 

2 2,0 mm  20 mm (145 hål) 7,25, 11,0 [nl/min] 1051, 1595 [nl/min] 

2 (slutgiltig) 2,0 mm 20 mm (145 hål) 3,87, 6,29 [nl/min] 561, 912 [nl/min] 
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Samma utvärderingsmetod som i stillastående vatten användes även för testerna i flödande 

vatten. Av flera anledningar gick det inte att använda samma empiriska funktion S(QL) för att 

ta fram känslighetsfaktorn. Bland annat var det ett annat ljusförhållande i rännan, och de olika 

flödeshastigheterna ledde till varierad bubbelspridning i strömmens riktning, vilket i sin tur 

ledde till olika avstånd mellan kamera och bubblor beroende på parameterkonfigurationen. En 

ny funktion för känslighetsfaktorn togs därför fram som  

𝑆(𝑄𝐿, 𝑢𝑣) =
0,679

𝑄𝐿
𝑢𝑣

+4,89

𝑄𝐿
𝑢𝑣

+8,63
,   (8) 

där uv är medelflödeshastigheten för vattnet i meter per sekund, och QL totala luftflödet i 

normalliter per sekund.  

I strömmande vatten var det orealistiskt att placera en mörk skiva bakom ridån för ökad 

kontrast, som det gjordes i stillastående vatten, på grund av för höga dynamiska krafter från 

vattenflödet. Eftersom den ”naturliga” bakgrunden i rännan var mörk till följd av det mörka 

vattnet, var det dock inte lika viktigt med en kontrasthöjande skiva. På den långsida i rännan 

som försöken utfördes fanns en fåra/ett fack avsedd för positionering av fiskgaller till en 

annan försöksuppställning. Längs botten var denna fåra gjord i en gråsilvrig metall som var 

betydligt ljusare än övrig bakgrund, se figur 12. För att hela fåran inte skulle tolkas som 

bubblor, klipptes den nedersta delen av varje bild bort. 

För varje försök undersöktes även lutningen på bubbelridån med strömmen, då en för stor 

lutning kan leda till att fisken istället styrs mot ytan och på så sätt passerar ridån. Det gjordes 

genom att uppskatta avståndet som bubblorna förflyttas nedströms från att de bildas tills de 

når vattenytan. Från fotona tagna ovanifrån rännan skapades en medelvärdesbild i gråskala. 

Området där bubblorna nådde ytan var ljusare och gav därmed ett högre intensitetvärde i 

gråskalebilderna. Bubbelrörets position på botten markerades med ett rep som spändes över 

rännan. Medelavståndet mellan repet och det ljusaste området i medelvärdesbilden togs fram 

varefter den genomsnittliga lutningen, θ, beräknades utifrån kända mått, se figur 13. 

 

 

Figur 12. Fåra/fack i rännans botten, som var med i filmerna på undre delen av ridån. 
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Figur 13. Flödesschema för utvärdering av bubbelridåns lutning med strömmen. 1 – bild tagen 

ovanifrån rännan, vitt rep markerar bubbelrörets position på botten. 2 – medelvärdesbild av 

gråskalebilderna. 3 – kontrastjusterad medelvärdesbild, streckade linjer innesluter det ljusaste området 

där heldragen indikerar centrum.  d är medelavståndet som bubblorna förflyttats i strömmens riktning, 

h är djupet där bubblan bildas, och θ är medellutningen med strömmen. 
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Täckningsgraden är det allmänna måttet på hur effektiv bubbelridån är som visuell barriär. I 

figur 14 visas medelvärdet av täckningsgraden mot det totala luftflödet till vattnet för samtliga 

försök. Täckningsgraden ökar med det totala luftflödet och går mot ett gränsvärde kring 0,9. 

Ett högre luftflöde innebär fler och/eller större bubblor vilket enligt förväntan ger en bättre 

täckning av bakgrunden. Samtidigt sker mer koalescens vilket kan vara en av anledningarna 

till att täckningsgraden inte verkar går mot 1. Den övre delen av bubbelridån har något högre 

genomsnittlig täckningsgrad än den lägre delen, men också en klart högre standardavvikelse 

vilket framgår från figur 15. En möjlig anledning till en lägre täckningsgrad i den undre delen 

av ridån är bubblornas strålliknande beteende nära utloppet. Trots att området närmast 

utloppet är bortklippt från varje bild kan detta beteende fortfarande finnas med för stora 

centrumavstånd. Ju glesare hål, desto längre stigning krävs för att bubblorna ska fördelas väl i 

horisontalled. Den absoluta standardavvikelsen stiger med flödet, medan den relativa avtar, 

framförallt för den undre delen. De går mot samma värde, ca 0,05 för den övre delen, och 

0,03 för den undre. Det är väntat att absoluta och relativa standardavvikelsen konvergerar 

eftersom Tgσ → Tgσ,rel för Tgmedel → 1.  

 

 

Figur 14. Medelvärdet av täckningsgraden som funktion av totalt luftflöde för undre och övre delen av 

bubbelridån. 
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Figur 15. Absoluta och relativa standardavvikelsen för täckningsgraden som funktion av totala 

luftflödet för undre och övre delen av bubbelridån. 

 

Från figur 16 framgår det att håldiameter 0,8 mm är bäst med avseende på täckningsgrad. Ett 

mindre hål innebär högre utloppshastighet för luften, vilket bidrar till ökad sönderbrytning av 

stora bubblor nära bubbelröret, något som också observerades i Neto et al. (2008). Det skulle 

innebära en jämnare spatial fördelning, och därmed en högre täckningsgrad. Mindre bubblor 

har dock oftast en lägre stighastighet, vilket vid strömmande vatten skulle ge en större lutning 

på ridån. För övriga hålstorlekar finns ingen tydlig trend. Täckningsgraden som funktion av 

luftflöde per hål går från att vara relativt linjär för cc160 mm, till alltmer olinjär ju lägre 

centrumavståndet är. För cc20 mm syns tydligt att ökningen av täckningsgraden avtar. Ett 

lägre centrumavstånd ger betydligt högre täckningsgrad för samma luftflöde per hål, vilket är 

rimligt då det totala luftflödet varierar med en faktor omkring två.  

I figur 17 och 18 visas täckningsgraden när det totala luftflödet är samma men 

centrumavstånden olika, för den undre respektive övre delen av bubbelridån. I det stora hela 

är det liknande täckningsgrad oavsett om luften fördelas på många eller få hål. För den undre 

delen av ridån syns dock en svagt stigande trend i täckningsgrad för minskande 

centrumavstånd för håldiametrar 1,0, 1,5, och 2,0 mm. Standardavvikelsen för 

täckningsgraden är oftast högre för stora centrumavstånd än för små, men skillnaden är 

relativt liten.  
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Figur 16. Medelvärde av täckningsgraden som funktion av luftflöde per hål, håldiameter, och djup för 

olika centrumavstånd. U=undre delen, Ö=övre delen. 

 

 

Figur 17. Täckningsgrad vid olika totala luftflöden för undre delen av bubbelridån. Felstaplarna 

representerar standardavvikelsen. 
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Figur 18. Täckningsgrad vid olika totala luftflöden för övre delen av bubbelridån. Felstaplarna 

representerar standardavvikelsen. 

Förekomsten av revor ger ett komplement till täckningsgraden med avseende på ridåns 

egenskaper som visuell barriär. I figur 19 visas revförekomsten, det vill säga genomsnittliga 

areaandelen som består av revor, som funktion av totala luftflödet till vattnet. Den avtar med 

högre luftflöden, och går mot noll. För låga luftflöden är revförekomsten klart högre i den 

undre delen av ridån, vilket kan bero på bubblornas jetstråleeffekt. Samma tydliga mönster 

finns dock inte för högre luftflöden, vilket sannolikt kommer från att centrumavstånden vid de 

högsta totala luftflödena är små (tätare hål). Standardavvikelsen för revförekomsten 

presenteras i figur 20. Den absoluta standardavvikelsen beter sig lika som medelvärdet, 

medan den relativa beter sig motsatt. Anledningen till de mycket stora relativa 

standardavvikelserna vid höga flöden beror på att det endast är revor i en bråkdel av alla 

bilder i filmen, vilket ger ett mycket lågt medelvärde med hög spridning.  

Hur förekomsten av revor påverkas av olika centrumavstånd, hålstorlekar, och luftflöden per 

hål visas i figur 21. På grund av den låga täckningsgraden för många av försöken med 

centrumavstånd 160 mm är det glest med mätpunkter i den översta vänstra grafen. För 

cc160 mm och cc80 mm syns samma tydliga trend som i figur 19 att revförekomsten är högre 

i den undre delen av ridån. Det framgår också att mindre hål är bättre, med ett undantag för 

cc80 mm där håldiameter 2,0 mm är bättre än 1,5 mm för luftflöde 7,25 nl/min/hål. För 

cc40 mm och cc20 mm är revförekomsten högre i den undre delen av ridån endast för låga till 

medelhöga luftflöden. Just för cc20 mm tycks revförekomsten till och med vara bättre i den 

undre delen av ridån för höga luftflöden. Det är inte lika tydligt att mindre hål ger lägre 

revförekomst vid dessa centrumavstånd, framförallt inte för den övre delen av ridån. För 

cc40 mm är t.ex. håldiameter 1,0 mm sämst, och för cc20 mm är håldiameter 2,0 mm bäst (i 

båda fall för den övre delen av ridån). 
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Figur 19. Genomsnittlig förekomst av revor som funktion av totalt luftflöde. Undre grafen är en 

förstoring av ett intervall från den övre grafen. 

 

 

 

Figur 20. Absolut och relativ standardavvikelse av revförekomst mot totalt luftflöde. 
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Figur 21. Medelvärde av revförekomst mot luftflöde per hål för olika håldiametrar, djup, och 

centrumavstånd. U=undre delen, Ö=övre delen. 

 

 

Precis som för täckningsgraden är det intressant att undersöka hur förekomsten av revor 

påverkas av att samma luftflöde fördelas på många eller få hål. Figur 22 visar detta för den 

undre delen av ridån, och figur 23 för den övre delen. Även här försvinner många mätpunkter 

på grund av för låg täckningsgrad, och det är endast för totalflödena 66 nl/min och 126 nl/min 

som flera mätpunkter finns. I den undre delen av ridån går revförekomsten ner när 

centrumavståndet minskas för luftflöde 66 nl/min. Det är alltså bättre att fördela luftflödet på 

flera hål, vilket återigen kan förklaras av jetstråleeffekten. För luftflöde 126 nl/min är 

skillnaderna mycket små, men för alla håldiametrar utom 2,0 mm ökar revförekomsten något 

när centrumavståndet minskas. För den övre delen av ridån finns ingen tydlig trend. För 

håldiameter 0,8 mm t.ex. verkar revförekomsten öka när centrumavståndet minskar, medan 

den minskar för håldiameter 2,0 mm. Eftersom revförekomsten för dessa fall är låg (<0.05) 

kan slumpmässiga variationer i revbildningen ha stor inverkan.  

Mätpunkten för håldiameter 1,0 mm, luftflöde 66 nl/min, och centrumavstånd 80mm i den 

övre delen av ridån är sannolikt en felmätning då både täckningsgraden (figur 18) och 

revförekomsten avviker kraftigt från övriga mätningar med samma totala luftflöde. 

Förmodligen användes ett högre luftflöde av misstag. 
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Figur 22.  Revförekomst vid olika totala luftflöden för undre delen av bubbelridån. Felstaplarna 

representerar standardavvikelsen. 

 

 

 

 

Figur 23. Revförekomst vid olika totala luftflöden för övre delen av bubbelridån. Felstaplarna 

representerar standardavvikelsen. 
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Revornas storleksfördelning ser i de flesta fall liknande ut, där den vanligast förekommande 

storleken ligger kring 30 cm2. Minimal storlek för att klassas som reva är som tidigare nämnt 

ca 27 cm2. I figur 24 visas ett exempel på revornas storleksfördelning när den enda 

parametern som ändras är djupet, det vill säga om det är övre eller undre delen av ridån. När 

det rör sig om stora antal revor är det fler i den undre delen av ridån, och storleksintervallet är 

också ofta större (kolumn 1 figur 24). Omvänt är det vanligare att det är fler revor i den övre 

delen av ridån om totala antalet revor är lågt (kolumn 2 figur 24). I ett av fallen avviker 

utseendet på storleksfördelningen genom att det är två tydliga toppar istället för en. 

Mätningen är för undre delen av ridån med cc160 mm, och anledningen till en andra topp tros 

vara att jetstråleeffekten orsakar stora revor som sträcker sig längs hela vertikalen i bilden. Ett 

högre luftflöde per hål ger i samtliga undersökta fall färre revor, och generellt även ett mindre 

storleksintervall. Det finns dock flera fall där storleksintervallet är oförändrat, framförallt när 

luftflödet går från näst högsta till högsta. För de två största centrumavstånden ger mindre hål 

färre revor, troligen från den tidigare nämnda sönderbrytningen av stora bubblor nära utloppet 

tack vare den högre utloppshastigheten. När centrumavståndet minskas ytterligare borde 

rimligtvis den ökade sönderbrytningen inte ha fullt lika stor betydelse då hålen naturligt ger 

bättre fördelning. Det kan vara en av anledningarna till revornas storleksfördelning ser 

annorlunda ut för de två minsta centrumavstånden. Där ökar först antalet revor när större hål 

används, för att sedan minska för den största hålstorleken. De mellersta hålstorlekarna 1,0 och 

1,5 mm verkar alltså vara sämst när centrumavståndet är litet. I figur 25 visas exempel på 

detta. 

 

Figur 24. Exempel på skillnader i storleksfördelningen av revor i den övre och undre delen av ridån. 

Varje kolumn avser undre och övre delen för (i övrigt) samma konfiguration. 
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Figur 25. Exempel på skillnader i storleksfördelningen av revor för olika hålstorlekar. I övre raden är 

centrumavståndet 20 mm, och i undre är det 160 mm. 

 

 

 

I figur 26 visas täckningsgraden och revförekomsten för de 34 upprepade mätningarna (33 

dubbletter och en triplett), tillsammans med värden från motsvarande ordinarie mätningar. 

Täckningsgraden är oftast mycket lika mellan mätningarna, men det finns i vissa fall en 

markant skillnad, t.ex. i tredje punkten från slutet. För revförekomsten är skillnaderna desto 

större, åtminstone relativt sett. En möjlig orsak kan vara att mekanismen som orsakar revor 

har en längre periodtid än längden på mätningarna.  

I figur 27 och 28 visas jämförelser i täckningsgrad respektive revförekomst mellan de långa 

mätningarna (5 minuter) och motsvarande vanliga mätningar (45 sekunder). Blå fyrkanter 

representerar medelvärdet av de långa mätningarna, och felstaplarna som tidigare 

representerat standardavvikelse visar i detta fall det maximala och minimala 45 sekunder 

långa glidande medelvärdet. De röda cirklarna är medelvärdet av de vanliga mätningarna. 

Täckningsgraden för de vanliga mätningarna ligger i samtliga fall utom ett innanför 

spridningen av det glidande medelvärdet. Spridningen är störst i den övre delen av ridån, samt 

för höga luftflöden. Revförekomsten varierar också mest i den övre delen av ridån. 

Medelvärdet av de vanliga mätningarna ligger i flera fall utanför spridningen av det glidande 

medelvärdet, vilket indikerar antingen att mätsekvenserna hade behövt vara ännu längre än 

fem minuter, eller att andra faktorer spelar roll, exempelvis skillnader i vattenkvalité. Även 

om variationen av det glidande medelvärdet i många fall var stor syntes ingen långsiktigt 

stigande eller avtagande trend för varken täckningsgraden eller revförekomsten. 
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Figur 26. Täckningsgrad (överst) och revförekomst (nederst) för upprepade försök. 

 

 

 

 

Figur 27. Spridningen av det glidande medelvärdet av täckningsgraden för de 5 minuter långa 

mätningarna, samt motsvarande medelvärde för ordinarie mätningar. 
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Figur 28. Spridningen av det glidande medelvärdet av revförekomsten för de 5 minuter långa 

mätningarna, samt motsvarande medelvärde för ordinarie mätningar. 

 

Hur täckningsgraden för två godtyckligt valda bilder beror på känslighetsfaktorn visas i 

figur 29. För låga totalflöden syns en svag lutning för låga till medelhöga värden på 

känslighetsfaktorn, och en kraftig ökning för höga värden. Vid högre totalflöden ökar 

lutningen på täckningsgraden med känslighetsfaktorn. I figur 30 visas binäriseringen av 

samma två bilder vid tre olika värden på känslighetsfaktorn. För den övre bilden (högt QL) 

syns att känslighetsfaktorn bör väljas till något mellan 0,5 och 1,0 då ingendera ger en bra 

binärisering. För den undre bilden (lågt QL) hade känslighetsfaktor 0,0 och 0,5 båda givit 

tillsynes bra resultat, men två markant olika täckningsgrader, ca 0,15 respektive 0,25 (från 

figur 29).  

 

 

Figur 29. Täckningsgradens beroende på känslighetsfaktorn i bildbinäriseringen, för två markant olika 

totala luftflöden (endast för försöken i stillastående vatten). 
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Figur 30. Exempel på känslighetsfaktorns (S) inverkan vid högt (övre bild) och lågt (undre bild) totalt 

luftflöde, från försöken i stillastående vatten. 
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I figur 31 och 32 visas täckningsgraden vid alla flödeshastigheter för den övre respektive 

undre delen av bubbelridån. Den övre grafen i varje figur representerar mätningarna vinkelrätt 

mot ridån, och den undre grafen mätningarna filmad parallellt med vattenflödet. För 

vinkelräta mätningar minskar generellt täckningsgraden med stigande vattenflödeshastighet, 

tydligast för undre delen av ridån. Filmat parallellt med vattenflödet finns ingen generell trend 

i hur täckningsgraden förändras med flödeshastigheten, utan variationen tycks vara något mer 

slumpartad. För båda kameravinklarna kommer avståndet från kameran att variera på grund 

av ridåns lutning med strömmen, men filmat parallellt med vattenflödet kommer också en 

variation i horisontalled uppstå på grund av bubbelrörets anfallsvinkel. Ett högre luftflöde 

leder till en högre täckningsgrad, precis som resultaten från försöken i stillastående vatten 

visade. Skillnaden är tydligast för bubbelrör 1, sannolikt för att skillnaden mellan de två 

testade luftflödena är större. Bubbelrör 2 har lika eller högre täckningsgrad jämfört med 

bubbelrör 1, vilket också kan förklaras av ett högre totalt luftflöde (på grund av fler hål). 

Täckningsgraden är något högre i den övre delen av ridån, precis som i stillastående vatten. 

Anfallsvinkel 30˚ ger oftast en något högre täckningsgrad. Det är möjligt att bubblor som 

bildas långt uppströms längs röret bidrar till täckningsgraden längre nedströms när 

bubbelridån filmas vinkelrätt. När ridån filmas parallellt med vattenflödet kommer en lägre 

anfallsvinkel innebära att hålen är tätare i horisontalled, vilket rimligtvis ger en bättre 

täckningsgrad. 

 

 

Figur 31. Medelvärde av täckningsgraden i den övre delen av ridån för båda konfigurationer av rör, 

luftflöde (QL) och anfallsvinkel (β) för olika flödeshastigheter (uv). Felstaplarna representerar 

standardavvikelsen. Parallellt och Vinkelrätt avser kameravinkeln som ridån filmades med. 
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Figur 32. Medelvärde av täckningsgraden i den undre delen av ridån för båda konfigurationer av rör, 

luftflöde (QL) och anfallsvinkel (β) för olika flödeshastigheter (uv). Felstaplarna representerar 

standardavvikelsen. 

 

 

 

Jämfört med täckningsgraden finns tydligare variationer i revförekomsten, presenterad i figur 

33 och 34. För mätningarna vinkelrätt ridån syns en generell ökning av revförekomsten för 

stigande vattenflödeshastigheter i både övre och undre delen av ridån. I nästan samtliga fall 

minskar revförekomsten när luftflödet ökas, tydligast i övre delen av ridån och för 

bubbelrör 1. Vid anfallsvinkel 30˚ är revförekomsten oftast lägre än vid anfallsvinkel 60˚, 

vilket också kunde ses för täckningsgraden. Det som kanske är mest intressant är att 

revförekomsten ofta är snarlik för de två bubbelrören, trots att det totala luftflödet skiljer sig 

med en faktor 1,7–2,0. Även här, precis som för täckningsgraden, har mätningarna parallellt 

vattenflödet ett märkligt beteende med avseende på flödeshastigheten. 

Generellt är revförekomsten mycket högre i strömmande vatten jämfört med motsvarande 

försök i stillastående vatten, vilket till viss del kan förklaras av ökad koalescens, eller att stora 

eddy-virvlar drar med sig hela områden med bubblor.  
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Figur 33. Medelvärde av revförekomsten i den övre delen av ridån för båda konfigurationer av rör, 

luftflöde (QL) och anfallsvinkel (β) för olika flödeshastigheter (uv). Felstaplarna representerar 

standardavvikelsen. 

 

 

 

Figur 34. Medelvärde av revförekomsten i den undre delen av ridån för båda konfigurationer av rör, 

luftflöde (QL) och anfallsvinkel (β) för olika flödeshastigheter (uv). Felstaplarna representerar 

standardavvikelsen. 
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Bubbelridåns lutning med strömmen uppskattades från medelvärdet av bilderna tagna 

ovanifrån rännan. I figur 35 visas några exempel på kontrastjusterade medelvärdesbilder med 

markering där bubblorna oftast når ytan. Den första raden är exempel på när metoden fungerar 

väl, det finns ett tydligt vitt avlångt område som sträcker sig parallellt med repet som 

markerar bubbelrörets position på botten. Den mellersta raden är exempel på där metoden 

fungerar mindre bra, där det inte finns något tydligt avlångt område som är ljusare, eller som 

är parallellt med repet. I många fall är mitten av rännan ljusast, vilket troligen beror på 

lamparmaturen som hängde rakt ovanför mitten av rännan. Generellt kan sägas att metoden 

fungerar bra för låga och medelhöga flödeshastigheter. I den nedersta raden visas ett 

intressant fenomen som observerades. För anfallsvinkel 60˚, med pumparna avstängda, vred 

sig bubbelridån motsols när den steg mot ytan, något som inte hände för anfallsvinkel 30˚. 

Fenomenet kan bero på att ändarna av bubbelridån hamnar närmare rännans väggar vid högre 

anfallsvinkel, och att det sker en växelverkan med sekundärflödet som orsakar en vridning.  

Resulterande medellutningar med strömmen presenteras i tabell 3. För den lägsta 

flödeshastigheten, 0,25–0,3 m/s, och anfallsvinkel 30˚, är medellutningen snarlik för båda 

luftflödena och båda bubbelrören, omkring 30˚. För anfallsvinkel 60˚ var lutningen något 

lägre för bubbelrör 2, närmare 25˚. För flödeshastigheter på 0,4 – 0,45 m/s ligger lutningen 

omkring 40–45˚, något lägre för bubbelrör 2. Och slutligen för flödeshastigheter på 0,75 m/s 

är medellutningen 50–55˚ för bubbelrör 1 och 45–50˚ för bubbelrör 2. De något större 

lutningarna för bubbelrör 1 kommer förmodligen från att bubblorna som skapas är mindre på 

grund av de mindre hålen, och att stighastigheten därmed blir lägre.  

Intressant att notera är att skillnaden i lutning beroende på luftflöde är liten. Ett högre 

luftflöde ger en högre utloppshastighet och därmed högre rörelsemängd, vilket borde ge en 

snabbare stigning den första biten i vattnet. Det är dock möjligt att rörelsemängden är så pass 

liten på grund av luftens relativt låga densitet, att det inte gör någon märkbar skillnad.  
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Figur 35. Urval av kontrastjusterade medelvärdesbilder tagna ovanför rännan. Exempel då metoden 

fungerar bra (första raden), och mindre bra (andra raden). Rad tre visar ett intressant fenomen där 

bubbelridån vrider sig motsols för anfallsvinkel 60˚. 

 

 

Tabell 3. Bubbelridåns medellutning med strömmen (θ). β är anfallsvinkeln, qL är luftflöde per hål. 

Vattenflödeshastighet 

[m/s] 
β 

θ, bubbelrör 1 

(cc 40mm, dh 0,8mm) 

 θ, bubbelrör 2 

(cc 20mm, dh 2 mm) 

qL =3,87 

[nl/min] 

qL=7,25 

[nl/min] 

 qL =3,87 

[nl/min] 

qL =6,29 

[nl/min] 

       

0,25–0,3 
30˚ 30,5˚ 27,7˚  29,5˚ 29,9˚ 

60˚ 33,9˚ 31,0˚  25,9˚ 25,0˚ 

       

0,4–0,45 
30˚ 43,3˚ 43,0˚  42,1˚ 40,5˚ 

60˚ 44,7˚ 47,2˚  42,9˚ 40,2˚ 

       

0,75 
30˚ 56,0˚ 54,2˚  49,8˚ 48,4˚ 

60˚ - 52,9˚  47,9˚ 48,4˚ 
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Inga långa eller upprepade mätningar utfördes i strömmande vatten, i brist på tid. Dock kan 

variationen i både täckningsgrad och revförekomst förväntas vara högre i strömmande vatten 

på grund av turbulensen. 

Hur täckningsgraden påverkas av valet av känslighetsfaktorn visas i figur 36 och 37. Kurvan 

har ett helt annat utseende jämfört med motsvarande kurvor för försöken i stillastående vatten. 

För samtliga mätningar valdes känslighetsfaktorn i intervallet 0,6–0,68, ett mycket snävare 

intervall jämfört med hur de valdes i stillastående vatten. En anledning är givetvis att 

intervallet av totala luftflöden är mycket mindre, men vattenkvalitén kan också spela en roll. I 

detta intervall av känslighetsfaktor syns att kurvan är tämligen linjär, med en lutning på över 

fyra. Valet av binäriseringsparametrar har alltså en ännu större inverkan på täckningsgraden i 

strömmande vatten, vilket framgår tydligt från bilderna i figur 37. 

 

Figur 36. Exempel på känslighetsfaktorns inverkan på täckningsgraden, från försöken i strömmande 

vatten. 

 

Figur 37. Exempel på känslighetsfaktorns (S) inverkan, från försöken i strömmande vatten. Bilden är 

ett delområde av den bild som figur 36 baseras på. 
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Då resultaten beror så starkt på valet av känslighetsfaktor är det relevant att utvärdera de två 

empiriska funktioner som tagits fram baserade på fysikaliska storheter i försöken. I figur 38 

visas båda funktionerna tillsammans med de handplockade värdena de baserats på. Många av 

måtten som finns för att bedöma ”goodness of fit” syftar till att jämföra olika 

kurvanpassningar eller modeller för samma system. Att jämföra dessa mått för S(QL) och 

S(QL, uv) är därför lite som att jämföra äpplen med päron.   

Residualerna för S(QL) är störst för medellåga flöden, vilket sannolikt beror på att 

täckningsgraden vid låga flöden inte varierar särskilt mycket för olika känslighetsfaktorer (se 

lutningen i figur 29). Det är alltså väntat med en större spridning på de handplockade värdena 

då det finns ett större intervall av känslighetsfaktorer som ger tillsynes bra binärisering, 

baserat på subjektiv bedömning. För S(QL, uv) är residualerna jämnstora för samtliga värden 

på QL/uv, vilket är rimligt med samma motivering. Det vill säga, det är mycket snävare 

intervall av känslighetsfaktorer som ger bra binärisering, eftersom täckningsgraden förändras 

så pass snabbt (se lutningen i figur 36). Genom att kombinera värdet på de största residualerna 

för varje kurvanpassning med motsvarande ungefärlig lutning från figur 29 och 36, fås att 

största skillnaden i täckningsgrad mellan funktion och handplockade värden är ca 0,15 för 

både S(QL) och S(QL, uv). 

 

Figur 38. Handplockade känslighetsfaktorer mot empiriskt framtagen formel. Överst från försöken i 

stillastående vatten, underst från försöken i strömmande vatten. 

  



 

 

41 

 

Gemensamt för resultaten från stillastående och strömmande vatten var att ett högre luftflöde 

ger högre täckningsgrad och lägre revförekomst. Den övre delen av ridån var ofta bäst med 

avseende på båda storheterna, likaså verkade mindre lufthål generellt vara bättre. För mycket 

höga luftflöden samt små centrumavstånd minskade dock inverkan från både hålstorlek och 

djup. Om bubbelröret placeras för djupt finns risk att stora klotkalott-bubblor bildas vilka 

vanligtvis orsakar revor efter sig. Några tydliga och konsekventa förekomster av sådana 

bubblor syntes dock inte för djupen som testades i denna studie. Högre 

vattenflödeshastigheter ledde till lägre täckningsgrad, högre revförekomst, och större lutning 

med strömmen. En mindre anfallsvinkel på bubbelröret visade sig vara något bättre med 

avseende på både täckningsgrad och revförekomst. 

Att sätta ett gränsvärde på tillåten lutning med strömmen är svårt utan faktiska försök med 

fisk. En lutning omkring 60˚ motsvarar dock lutningen på fiskgaller designade att leda fisken 

mot ytan, vilket är oönskat. Om fiskar är mer benägna att styras i sidled eller höjdled måste 

undersökas, men det är inte orimligt att lutningen på ridån bör vara markant lägre än 60˚. I så 

fall bör inte bubbelridåer placeras där vattenflödeshastigheten är omkring eller över 0,75. 

Eftersom både täckningsgrad och revförekomst försämras när flödeshastigheten ökar kan det 

vara fördelaktigt att placera ridån där flödeshastigheten är ännu lägre, exempelvis under 0,5 

m/s.  

Vid höga flödeshastigheter kan fiskar ha problem att hinna simma längs med ridån. För en 

anfallsvinkel 30˚ och en vattenflödeshastighet 0,7 m/s, till exempel, måste fisken ha en fart på 

minst 0,4 m/s rakt vinkelrätt strömmens riktning för att inte dras med över ridån. Små 

individer av laxsmolt, eller fiskarter som klassas som dåliga simmare kan ha svårt att uppnå 

förhöjd fart av den storleken. Den högsta flödeshastigheten som testades kan därför ses som 

en övre gräns även i detta avseende.   

Fiskar borde utan problem kunna se en upplyst bubbelridå, speciellt om de har en förskjutning 

i syncellernas ljusabsorberingsvåglängd, vilket gör att ljusa objekt blir tydligare mot 

bakgrunden. De borde också kunna höra eller känna bubbelridån, beroende på hur nära de är. 

Bubblor som kolliderar, slås samman och sönderbryts avger sannolikt vibrationer i vattnet, 

men det finns en risk att det dränks av ljudet och vibrationerna från luftflödet i slang och 

bubbelrör, åtminstone baserat på ljudet i filmerna. Det är dock osäkert om ljudet har någon 

inverkan på bubbelridåns avledningsförmåga. För fiskarter som lever i en älv borde inte ljudet 

från utrustningen och bubbelridån skilja sig särskilt mycket från de naturliga ljuden från 

exempelvis forsar. Om det visar sig att ljudet är en bidragande faktor skulle ett högre luftflöde 

samt mindre hål vara att föredra då det skulle ge högre ljudnivå.  
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Försöken i stillastående vatten utfördes i en relativt liten tank, och sekundärflödet vid höga 

luftflöden var påtagligt. Vid de absolut högsta totala luftflödena blev sekundärströmningen så 

pass hög att kameran gungade och hela bubbelröret vred sig en bit på botten. Till en viss grad 

orsakade också sekundärflödet att små bubblor drogs ner från ytan längs cylindertankens 

kanter, vilka ibland hamnade precis framför kameran. Den mörka träskivan som placerades 

bakom bubbelridån för att ge tydliga kontraster ledde till osymmetri i sekundärflödet. Det 

gjorde att hela bubbelridån hade en svag lutning mot skivan, bort från kameran. I övrigt syntes 

inga uppenbara konsekvenser till följd av sekundärflödet under försöken i stillastående vatten. 

I strömmande vatten observerades inga tydliga effekter av sekundärflödet, bortsett från ridåns 

vridning vid anfallsvinkel 60˚ när vattenpumparna var helt avstängda.  

I och med bubbelridåns lutning flyttades kamerorna i strömmens riktning när övre delen av 

ridån skulle filmas, för att få ungefär samma avstånd mellan kamera och bubbelridå. Det var 

dock för opraktiskt att flytta kamerorna för varje nytt försök, trots att lutningen på ridån 

varierade. Det innebär att ridån filmades på kortare avstånd när vattenflödet var lågt, och 

luftflödet högt. Lutningen på ridån var dessutom inte framtagen vid filmningen då samtliga 

mätningar gjordes i följd. Det är alltså en större osäkerhet för resultaten i den övre delen av 

bubbelridån för att avståndet till bubbelridån varierade mer mellan försöken. 

De faktiska luftflödena vid försöken i strömmande vatten skiljer sig sannolikt från vad som 

angivits. Anledningen är att flödesmätarens kalibrering förstördes på grund av fukt i 

mätinstrumentet. Fukten kom från kondens från tryckluften från kompressorn, vilken stod 

utomhus under samtliga försök. För att vara säker på att samma luftflöde användes vid olika 

vattenflödesförhållanden och anfallsvinklar kontrollerades att trycket var samma. Det är dock 

svårt att veta om förhållandet mellan de olika luftflödena är korrekt.  

Täckningsgraden och revförekomsten som tagits fram för att kvantifiera bubbelridåer är i 

teorin mycket enkla mått, men desto svårare att mäta i praktiken. Då det rör sig om rent 

visuella egenskaper krävs rimligtvis visuella mätningar, vilket vanligtvis leder till 

bildbearbetning och bildanalys. Segmentering med hjälp av bildbinärisering som utnyttjats i 

detta arbete fungerar bra när det endast är två typer av områden som är av intresse, i detta fall 

bubblor eller bakgrund. Dock blir resultatet starkt beroende av hur binäriseringen går till, 

framförallt hur tröskelvärdena i gråskala-bilden väljs. Trots att en adaptiv metod användes för 

att bestämma varje pixels individuella tröskelvärde utifrån närliggande pixlars 

medelintensitet, krävdes ändå att en känslighetsfaktor togs fram manuellt. Optimalt hade varit 

om samma känslighetsfaktor kunnat användas för samtliga filmer, så att resultatet inte 

påverkas lika mycket av den mänskliga faktorn. Det var dock inte möjligt för filmerna i detta 

arbete på grund av att ljusförhållandet i vattnet påverkades av mängden bubblor. Det innebar 

att en bakgrundspixel vid höga luftflöden kunde ha högre intensitetsvärde än en bubbelpixel 

vid låga luftflöden. Funktionerna som tagits fram empiriskt för att bestämma 

känslighetsfaktorn till varje film för med sig en osäkerhet, dels för att de baseras på subjektiva 

bedömningar, men också för att de förutsätter att det endast är en eller ett par parametrar som 

påverkar ljusförhållandet. Det medför också ett problem i att utvärdera vilken inverkan dessa 
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parametrar har på resultatet. Det är till exempel svårt att avgöra om skillnader i täckningsgrad 

för två olika vattenflödeshastigheter beror på faktiska skillnader, eller på olika värden på 

känslighetsfaktorn. Fördelen med funktionerna är att känslighetsfaktorn väljs konsekvent, det 

vill säga att mänskliga felfaktorn reduceras. Från utvärderingen av funktionerna framgick det 

att täckningsgraden kunde skilja sig upp mot 0,15 beroende på om känslighetsfaktorn valdes 

efter de handplockade värdena, eller från funktionen. Det är en betydande skillnad sett till hur 

lite täckningsgraden varierar för exempelvis två olika hålstorlekar. 

Något som också visade sig besvärligt i bildanalysen var stora skillnader i avstånd mellan 

kamera och bubbelridå, vilket nämndes kort i resultatdelen. När avståndet blev för stort kunde 

inte binäriseringsfunktionen särskilja bubblor från bakgrund på grund av bildbrus, något som 

eventuellt hade kunnat undvikas om ridån filmats närmare än 80 cm. För att motverka detta 

klipptes oftast den översta delen av bilden bort, men det hände fortfarande att bildbruset i 

revor i bildens övre del och längs kanterna tolkades som bubblor (se exempelbilder i 

appendix). Detta är något som inte påverkas av kamerans avstånd, utan beror på vattnets 

mörka färg. Klarare vatten hade inte nödvändigtvis gjort bildbinäriseringen lättare, då det 

hade varit mycket svårt att få till en mörk bakgrund till bubblorna. Skillnaden i avstånd till 

bubbelridån i höjdled hade kunnat reduceras genom att tippa kameran med liknande lutning 

som ridån hade med strömmen. Det hade dock resulterat i att en större del av bakgrunden i 

filmerna varit rännans botten som var ofärgad betong (relativt ljus), vilken hade kunnat tolkas 

som bubblor av binäriseringsfunktionen. Ytterligare en konsekvens med lutad kamera hade 

varit att den gråsilvriga fåran i rännans botten hamnat i mitten av bilden, vilket hade orsakat 

ett avbrott i bilden när området klippts bort.   

Algoritmen som identifierar revor har vissa begränsningar. Till exempel måste ett område 

vara nästan helt fritt från bubblor för att klassas som reva, även om ett mycket bubbelglest 

område också möjligtvis kan uppfattas som en reva av fiskar. Storlekskriteriet på 10 000 

pixlar (ca 27 cm2) valdes godtyckligt utifrån vad algoritmen kunde identifiera, så att det var 

möjligt att jämföra olika parameterkonfigurationer. I praktiken är 27 cm2 en relativt liten area, 

speciellt med hänsyn till att revan antingen rör på sig, eller bara finns under en kort tid. Även 

om det hade rört sig om en fysisk barriär med en öppning av motsvarande storlek, skulle 

endast mindre individer av fiskar kunna ta sig igenom, förutsatt att de överhuvudtaget hittar 

öppningen. Om algoritmen även identifierat bubbelglesa områden hade storlekskriteriet 

förmodligen satts högre. I försöken i strömmande vatten hade det dock inte spelat någon roll 

ifall algoritmen kunnat identifiera bubbelglesa områden, eftersom binäriseringsfunktionen 

bevisligen hade svårigheter att skilja på bildbrus och bubblor i sådana områden. 
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Projektets mål har varit att kvantifiera relevanta egenskaper hos bubbelridåer ur ett 

fiskledningsperspektiv, samt optimera designen på utrustning för generering av bubbelridåer 

vid olika flödesförhållanden. 

Täckningsgraden och revförekomsten som definierats för att kvantifiera bubbelridåer ur ett 

fiskledningsperspektiv är enkla men svårmätta mått som bra beskriver ridåns egenskaper som 

en rent visuell barriär. 

På grund av osäkerheter i experimentuppställning och utvärderingsmetod ges ingen exakt 

design av bubbelgenererande utrustning, däremot ges följande rekommendationer: 

• Totala luftflödet bör väljas högt, omkring 200–500 nl/min per meter bubbelrör. 

• Centrumavståndet mellan hålen bör inte överstiga 80 mm för att undvika stora revor 

nära utloppet. Vid större centrumavstånd krävs i vissa fall högre tryck då den totala 

utloppsarean (hålarean) är mindre.  

• Håldiametern bör väljas liten, eventuellt mindre än 0,8 mm, vilken var den minsta 

hålstorleken som undersöktes. 

• En lägre anfallsvinkel ger sannolikt bättre avledningsförmåga, men innebär också en 

längre och därmed dyrare utrustning. Exakt vinkel bör väljas efter rådande 

vattenflödeshastigheter. 

• Utrustningen bör placeras några decimeter under området där ridån skall börja verka, 

för att undvika revor på grund av jetstråleeffekten nära utloppet. Exakt avstånd beror 

på centrumavståndet.   

Bubbelridån bör inte placeras där normala vattenflödeshastigheter överstiger 0,75 m/s, dels 

för att begränsa ridåns lutning med strömmen, dels för att säkerställa att fiskar utifrån 

simförmåga kan undvika ridån. Bubbleridån blir en bättre visuell barriär ju lägre 

vattenflödeshastigheten är. 

 

För fortsatta studier kring design av utrustningen som skapar bubbelridån, där förekomsten av 

revor är av intresse, bör en bättre algoritm för identifiering av revor utvecklas. Ett alternativ är 

att den lokala täckningsgraden utnyttjas för att avgöra om ett område är en reva eller inte. 

Exempelvis om täckningsgraden för ett delområde i bilden är mindre än en viss andel av 

medeltäckningsgraden för hela ridån. 

Baserat på designrekommendationerna framtagna i denna studie bör försök med fisk utföras 

för att sätta bubbelridåers fiskledningsförmåga i relation till andra avledningsmetoder, 

exempelvis fiskgaller eller nät.   
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För samtliga tre pumpvarvtal som användes uppskattades vattenflödet med en flygelmätare 

med direktavläsning. Den består av en liten propeller som riktas mot strömmen, och display 

som visar momentana hastigheten baserat på rotationshastigheten. Hastigheten mättes vid tre 

punkter över bredden i rännan där bubbelridån var placerad, ca 0,1 m under ytan. I tabell A1 

presenteras medelvärdet av momentanhastigheterna under ca 1 minut.  

I ett annat projekt mättes även pumpvarvtal 7/10 med ADV (Acoustic Doppler Velocimetry), 

en metod där momentana hastigheten i en punkt mäts med hjälp av dopplereffekten. 

Hastigheten mättes då i fem punkter över bredden, för två djup; 0,1m och 1,1m. Ett fiskgaller 

låg i rännan som inte fanns där när hastigheten mättes med flygel. 

Det är en viss skillnad mellan mätningen med flygel och med ADV, vilket kan bero på 

fiskgallrets inverkan, eller små variationer i vattendjup vid de olika försöken. Något som 

framgår tydligt från figur A1 är att vattenhastigheten är klart högre vid ytan. 

 

Tabell A1. Medelflödeshastigheter uppskattade med flygel. 

Varvtal 
Medelhastighet 

mätpunkt 1 (vänster) 

Medelhastighet 

mätpunkt 2 (mitten) 

Medelhastighet 

mätpunkt 3 (höger)  

5 0,30 m/s 0,25 m/s 0,30 m/s 

7 0,45 m/s 0,40 m/s 0,45 m/s 

9 0,75 m/s 0,75 m/s 0,75 m/s 
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Figur A1. Medelflödeshastighet för pumpvarvtal 7/10 för två typer av betagaller vid olika djup. z 

anger position längs rännans bredd, d anger spaltvidd för gallren, och y djupet. Mätt med ADV. 
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En bra binärisering innebär framförallt att bubblor eller bubbelområden som syns i gråskala-

bilden blir vita pixlar i den binära bilden, och att tydliga bubbelfria områden blir svarta pixlar. 

I figur A2 och A3 syns att de binära bilderna är relativt bra representationer av gråskala-

bilden. En dålig binärisering kan till exempel vara att delar av ett helt bubbelfritt område 

representeras av vita pixlar i den binära bilden, eller att andra föremål tolkas som bubblor. I 

de två första exempelbilderna i figur A3 syns både att bubbelfria områden, och andra föremål 

(i detta fall en regel i rännans kant, övre hörnet t.h.) tolkas som bubblor. I de tre understa 

exempelbilderna i samma figur syns att den översta delen av bilden har mycket sämre 

binärisering. Detta kan också delvis ses i fjärde exemplet i figur A5, i övre vänstra hörnet. I 

sista exemplet i samma figur tolkas partiklar i vattnet som bubblor. 

 

Figur A2. Exempel på bra binärisering när bubbelridån filmas vinkelrätt. 
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Figur A3. Ytterligare exempel på bra binärisering när bubbelridån filmas vinkelrätt. 
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Figur A4. Exempel på mindre bra binärisering när bubbelridån filmas vinkelrätt (bildbrus som tolkas 

som revor överst i bilden). 
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Figur A5. Exempel på bra (över strecket) och mindre bra (under strecket) binärisering när bubbelridån 

filmas parallellt med vattenflödet. 


