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Описание на очакваните резултати по проекта (до 1 стр. в рамките на полето подолу):
 Разработване
на
теоретически
и
алгоритмични
основи
на
топлинния/инфрачервения неразрушаващ контрол и диагностика в различни области на
приложение и условия на работа
 Разработване и изследване на нови методи за обработка, локализация и
разпознаване на образи от топлинни изображения на обекти с различен материал,
размери и форми, получени по методите на оптичната активна термография;
 Разработка на измервателна технология с фундаментално пренасочване от
хардуерно ориентирани конвенционални измервателни средства към гъвкави софтуерно
ориентирани системи. По този начин измервателната система може да се
преконфигурира от потребителя в съответствие със специфичните нужди;
 Провеждане на оптимизация на структурата и съставните части на диагностическа
система за топлинен контрол (според технологията на контрола и методите за
диагностика)
 Създаване на структура на база термографски данни за оценяване на дефекти
 Разработване на алгоритми за обработка на термографски изображения в
информационна система, обслужващи конкретни приложения на термографския
безразрушителен контрол и диагностика
 Използване на стандартни и разработване на специализирани програмни
средства за манипулиране (въвеждане, съхраняване, търсене, редактиране и др.) на
данни за термографски изображения, количествени резултати от термографската оценка
и алгоритми за обработка на термографски изображения;
 Разработване на средства и методи за топлинна/инфрачервена дефектометрия
на базата на съвременни математически методи (изкуствени невронни мрежи и др.)
 За експертиза на резултатите:
 Наличие на програмни продукти за активна оптична термография: за
моделиране на проводимост в твърдо тяло с дефекти, за предварителна и последваща
обработка на инфрачервени изображения, за разпознаване и класифициране на дефекти
 Специфично лабораторно устройство на топлинен/инфрачервен
дефектоскоп за обхват 7,5-12μm
 Разширяване на възможностите на оптичните възбудители с разработката
на допълнително устройство на LED възбудител
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Членове на научния колектив
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1

Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2
Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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Постигнати резултати от изпълнението на проекта и кратък анализ на тяхната
приложимост (до 1 стр. в рамките на полето по-долу)
Постигнати резултати:
• Създадени аналитични и числени модели на 1D, 2D и 3D проводимост в
непрекъснати среди с различни дефекти във вид на прекъсване
 Разработен
интерфейс
с
алгоритмично-програмно
осигуряване
на
експериментална система за безразрушителна активна термография
 Създадени усъвършенствани техники за постпроцесинг на първични термограми
за подобряване на резолюцията на инфрачервените образи, тествани на еталонни
образци
 Разработен софтуер за обработка на експериментални данни от разработван за
обхват 7.5÷12 μm дефектоскоп с модулна организация и оптично възбуждане
 Разработен светодиоден топлинен възбудител като отделен модул към
дефектоскоп
 Предложен оптимален статистически метод за разпознаване на образи от
активен термографски контрол и диагностика
 Разработен метод на нелинейна апроксимация за решаване на едномерна
обратна задача за топлинно/инфрачервено характеризиране на тестови образци
 Предложен алгоритъм на ANN за разпознаване на топлинни изображения
Приложен аспект на получените резултати се свързва с разширяване на
функционалните възможности и повишаване ефективността и качеството на активната
инфрачервена термография, което води до повишаване на скоростта и точността на
топлинната неразрушаваща диагностиката и контрол, вследствие:
 Натрупнане на база от термографски данни, за целите на разпознаване и
класифициране на дефекти и неизправности в различни материали и обекти;
 Наличие на платформа за провеждане на цифрови симулации, като основен
подход за анализ на приложимостта на дадена вид активен термографски подход, както
и за случаите, когато експериментален подход е почти невъзможно да се изпълни
 Наличие на методическо и програмно осигуряване за обработка на единични
изображение и на динамични последователности на инфрачервени изображения
 Наличие на частично разработен прототип на портативен топлинен дефектоскоп
с модулна организация за провеждане на научни изследвания и специализирано
обучение
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