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Faza III - Realizarea şi testarea seturilor de corpuri de probă pentru examinarea 
nedistructivă prin termografie activă. Implementarea şi testarea modulelor software a 
rezultatelor examinărilor nedistructive 
 
Rezumat 
 
1. Realizarea şi testarea seturilor de corpuri de probă pentru examinarea nedistructivă 
prin termografie activă a straturilor depuse prin pulverizare termică 
 
1.1 Realizarea seturilor de corpuri de probă utilizând procedeul de pulverizare termică 
cu arc electric sârme similare ca materiale de pulverizat 
 
 Pentru realizarea seturilor de corpuri de probă s-a utilizat procedeul de pulverizarea 
termică conform SR EN 657:1994, la care materialele de adaos pentru pulverizare sunt aduse 
în stare plastică şi apoi sunt pulverizate pe suprafaţa materialului de bază care nu trebuie să 
ajungă în stare topită. Ca materiale de bază s-au utilizat plăci de grosime 10 mm din oţel 
S235 şi din Aluminiu. Un set de 5 corpuri de probă (marcaj Al) a fost realizat din oţel S235 
(conform EN 10025), acoperit prin pulverizare termică cu arc electric cu sârmă de Al (Metco 
Aluminium), iar cel de-al doilea set de 5 corpuri de probă (marcaj Cu), a utilizat Al (EN AW 
5754-H22-2, conform EN 485) ca material de bază, acoperit prin pulverizare termică cu 
sârmă din bronz de staniu (Metco Suprabronze AA). Corpurile de probă au dimensiunile: 
120×60×10 mm şi sunt prevăzute cu 10 găuri cu adâncimea de 5 mm şi diametre de: Ø2 mm, 
Ø3 mm, Ø4 mm, Ø4 mm, Ø6 mm, Ø7 mm, Ø8 mm, Ø9 mm, Ø10 mm şi Ø12 mm. 
Amplasarea găurilor pe corpurile de probă este prezentată în specificaţiile procedurilor de 
pulverizare termică SPPT. Găurile realizate în corpurile de probă se utilizează la simularea 
imperfecţiunilor de tip lipsă de aderenţă între stratul depus prin pulverizare termică. Aceste 
găuri au fost umplute cu plumb, un material cu conductivitate termică foarte mică în 
comparaţie cu materialul depus prin pulverizare termică. Prin acest procedeu poate fi obţinută 
o perturbare a fluxului de căldură ce poate fi evidenţiată prin termografie activă, metodă de 
examinare nedistructivă ce evidenţiază modul de disipare a căldurii la suprafaţa 
componentelor şi implicit în zona de interfaţă dintre materialul depus şi materialul de bază. 

 
Figura 1.1 – Corp de probă după operaţia de sablare 

 
 După umplerea găurilor cu plumb s-a realizat prelucrarea mecanică la cote finale a 
corpurilor de probă, acestea sunt supuse operaţiei de sablare, în scopul asigurării unei 
rugozităţi corespunzătoare care să asigure ancorarea mecanică a stratului depus pe materialul 
de bază. După pregătirea prin sablare a copurilor de probă, acestea au fost acoperite cu 1 – 5 
straturi depuse, astfel încât să se obţină straturi cu grosimi diferite, cuprinse între 150 şi 
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850 μm. Parametrii tehnologici şi regimurile de pulverizare termică utilizaţi la realizarea 
seturilor de corpuri de probă sun prezentate în „Specificaţiile procedurilor de pulverizare 
termică”.  
 
1.2 Testarea seturilor de corpuri de probă 
 
 După realizarea corpurilor de probă acestea au fost supuse măsurătorilor în vederea 
identificării grosimilor de strat depus prin pulverizare termică. Rezultatele obţinute la 
măsurătorile de grosime a straturilor depuse se prezintă în raportul de examinare nr. 
95/PN203/3. Evidenţierea imperfecţiunilor de tip lipsă de adeziune între substrat şi materialul 
depus prin pulverizare termică se face prin tehnica termografiei active, cu ajutorul un 
echipament compus dintr-o cameră termografică şi un sistem de activare termică cu lămpi de 
blitz. Seturile de corpuri de probă realizate în cadrul fazei au fost testate în vederea 
determinării curbelor caracteristice de defect specifice pentru fiecare cuplu material de bază – 
material depus, respectiv fiecare dimensiune de defect. De asemenea imaginile termice 
obţinute în cadrul testelor efectuate sunt utilizate la testarea modulelor software a rezultatelor 
examinărilor nedistructive. În continuare, în figura 1.11 se exemplifică rezultatele obţinute 
prin termografie activă la testarea corpului de probă Al 1. 
 
2 Algoritmi de procesare imagistică şi inteligentă 
 
2.1 Algoritmi pentru procesare imagistică 

 
Pe parcursul derulării lucrărilor în cadrul prezentei faze intermediare au fost  

implementate, preliminar, 2 aplicaţii de tip imagistic (denumite AnalizaRdI şi 
OperatoriImagistici), cu grade de complexitate diferite. Ca şi în faza anterioară, ce a constat 
în proiectarea şi implementarea a 7 module de procesare imagistică, fiecare dintre aceste 
aplicaţii a fost testată în vederea stabilirii potenţialului oferit pentru situaţia în care se decide 
înglobarea într-un modul complex al programului global de procesare şi evaluare inteligentă a 
imaginilor, ce reprezintă obiectivul final al temei generale. De asemenea, pe parcursul fazei 
au fost testate capabilităţile – pentru obiectivele globale ale temei de cercetare – sistemului 
software ImageJ, open-source (implementat, şi deschis la implementări suplimentare, pe baza 
tehnologiei Java). 

 2.1.1 Proiectare 
În cadrul procesului de proiectare s-au avut în vedere, cu precădere, următoarele 

caracteristici ale aplicaţiilor ce urmau a fi implementate: 

- aria de aplicabilitate (algoritmii implementaţi) şi ponderea acesteia în cadrul programului 
ce urmează a finaliza tema 

- bibliotecile externe necesare în vederea implementării, precum şi condiţiile impuse 
sistemului de calcul de aceste biblioteci externe (disponibile pe Internet) 

- potenţialul fiecărei aplicaţii de a funcţiona eficient în componenţa unor module mai 
complexe 

- deficienţele existente în prezent, ce urmează a fi remediate în fazele următoare. 

 Proiectarea algoritmilor efectivi pentru procesare s-a derulat în paralel cu proiectarea 
preliminară a unor algoritmi operaţionali, destinaţi stabilirii obiectivelor punctuale pentru 
fiecare etapă de procesare, pentru atingerea obiectivelor globale. 
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Nr . 
mas. 

Temp. de 
referinţă 

[°C] 

Temp. 
Defect  
[°C] 

Timpul de la 
activare [s] 

Diferenţa de 
temperatură [°C] 

1 28,6 31,7 0,02 3,1 
2 21,7 25,1 0,04 3,4 
3 18,8 21,8 0,06 3 
4 18,3 20,2 0,08 1,9 
5 17,1 19,6 0,1 2,5 
6 16,6 18,8 0,12 2,2 
7 16,3 18,3 0,14 2 
8 16,1 17,9 0,16 1,8 
9 16 17,4 0,18 1,4 

10 15,8 17,2 0,2 1,4 
11 15,6 16,9 0,22 1,3 
12 15,5 16,7 0,24 1,2 
13 15,4 16,6 0,26 1,2 
14 15,4 16,4 0,28 1 
15 15,4 16,2 0,3 0,8 
16 15,4 16,1 0,32 0,7 
17 15,3 16,1 0,34 0,8 
18 15,2 16 0,36 0,8 
19 15,2 15,9 0,38 0,7 
20 15,1 15,8 0,4 0,7 
21 15 15,8 0,42 0,8 
22 15,1 15,7 0,44 0,6 
23 15,1 15,7 0,46 0,6 
24 15,1 15,6 0,48 0,5 
25 15,1 15,6 0,5 0,5 
26 15,1 15,5 0,52 0,4 
27 15,1 15,5 0,54 0,4 
28 15,1 15,5 0,56 0,4 
29 15,1 15,4 0,58 0,3 
30 15,1 15,4 0,6 0,3 
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Figura 1.11 Rezultate experimentale: proba Al 1 – defect simulat Ø 10 mm 

 Privitor la proiectarea algoritmilor de procesare imagistică a celor două aplicaţii 
(module), s-au avut în vedere următoarele elemente de bază identificate în cadrul procesului 
de proiectare a algoritmilor operaţionali: 

- necesitatea separării sursei video generate de camera termografică în cadrele componente, 
ce urmează a fi analizate în succesiune, pentru a se determina cadrul cel mai semnificativ 
pentru fiecare indicaţie de interes 

- aplicarea de operatori imagistici aritmetici şi logici pentru extragerea de informaţii de 
interes (pe bază de comparaţii modelate prin operaţiile menţionate) pentru evaluări 
cantitative şi calitative, ulterioare, ale indicaţiilor 
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- identificarea, pe baza operaţiilor anterioare, a zonelor cu indicaţii de interes – atât din 
punct de vedere al geometriei acestora, cât şi al culorii -  pentru evaluări calitative şi 
cantitative ulterioare 

 2.1.2 Implementare 
 Implementarea software (preliminară) a celor două module, care suplimentează setul 
de componente implementate în faza anterioară a temei generale, s-a efectuat pe baza 
tehnologiei Java. Au fost utilizate clase de biblioteca dedicată aplicaţiilor imagistice JAI 
(Java Advanced Imaging), open-source. Clasele selectate pentru a fi a fi înglobate în cadrul 
modulelor din componenţa sistemului de evaluare a discontinuităţilor au fost fi selectate şi 
adaptate necesităţilor concrete, în urma unei analize prealabile a caracteristicilor generale ale 
imaginilor preluate. S-a ţinut cont, de asemenea, de caracteristicile geometrice ale indicaţiilor 
provenind de la defecte de tip cunoscut, practicate în probe experimentale. Din punctul de 
vedere al funcţionalităţii au fost prevăzute (in meniuri) opţiuni de salvare şi de tipărire, fără a 
fi efectiv implementate în această fază a temei generale. Clasele implementate pot fi extinse 
şi pentru alte elemente de statistică, prin suprascrierea metodelor relevante. De asemenea, ca 
şi în faza anterioară, simultan cu adaptarea aplicaţiilor prezentate s-a avut în vedere şi testarea 
practică a modalităţilor de implementare a aplicaţiilor imagistice complexe, bazate cu 
precădere pe biblioteci de clase JAI şi pe biblioteci externe, inclusiv surse JavaBeans 
(tehnologie Java utilizată pentru implementarea interfeţelor cu utilizatorul). 

2.2 Algoritmi pentru procesare pe bază de reţele neuronale 
 
 Pentru procesarea inteligentă a datelor obţinute în urma procesărilor imagistice, 
privind atât distribuţia culorilor cât şi geometria indicaţiilor relevante, ambele categorii de 
date fiind modelate ca mulţimi de forme (vectori), se consideră adecvată utilizarea reţelelor 
neuronale. Aceşti algoritmi specifici tehnicilor inteligenţei artificiale permit decelarea şi 
caracterizarea mulţimilor de forme (în censul specificat anterior, de vectori n-dimensionali) în 
cadrul unor procese de recunoaştere, clasificare şi evaluare cantitativă, atât pe baza operaţiilor 
specifice logicii predicative şi propoziţionale, cât şi pe baza tehnicilor statistice de evaluare a 
distribuţiilor. 
 În prezenta lucrare (fază intermediară) au fost analizate 8 categorii de algoritmi 
consideraţi a prezenta potenţial pentru procesarea datelor rezultate în urma procesărilor 
imagistice, pentru care s-au proiectat, implementat şi testat algoritmi preliminari. În acest 
sens s-au avut în vedere: 

i. algoritmul XOR (specific operaţiei logice SAU EXCLUSIV) pentru o reţea 
neuronală cu „propagare înainte” (feedforward) 

ii. algoritmul XOR pentru o reţea de tip genetic 

iii. algoritmul XOR pentru o reţea de tip „călire” (annealing) simulată 

iv. algoritmul XOR pentru o reţea de tip Hopfield 

v. un algoritm specific de evaluare a similitudinii, de tip „călire” simulată 

vi. un algoritm specific de evaluare a similitudinii, de tip genetic 

vii. un algoritm de optimizare (pruning) a structurii reţelei, de tip incremental 

viii. un algoritm de optimizare a structurii reţelei, de tip selectiv 
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 2.2.1 Proiectare 
 Pentru proiectarea algoritmului (i), destinat soluţionării operaţiilor logice de tip SAU 
EXCLUSIV, cu următorul tabel de adevăr: 

Tabelul 1 – operaţia logică de tip SAU EXCLUSIV 
A B A XOR B 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

s-a proiectat o reţea neuronală cu trei straturi: 2 neuroni de intrare, 3 neuroni în stratul 
intermediar şi un neuron de ieşire. Neuronii de intrare preiau valorile A şi B, neuronul de 
ieşire comunicând valoarea logică a operaţiei. 
 Algoritmul (ii) este conceput pe baza elementelor teoretice caracteristice domeniului 
algoritmilor genetici, aplicabili în cazul rețelelor neuronale. Această categorie de algoritmi a 
fost concepută pe baza similitudinii dintre unele procese specifice domeniilor inteligenţei 
artificiale (selecţia, decizia) şi modelele biologice ale geneticii, bazate pe cromozomi şi gene. 
În aceste situaţii genele reprezintă componentele individuale ale soluţiilor, iar cromozomii 
reprezintă soluţiile ca un set de parametrii (gene) ce trebuie optimizaţi. Caracteristicile 
menţionate sunt specifice şi algoritmului (vi). 
 Algoritmul (iii) este proiectat pe baza elementelor specifice reţelelor funcţionând pe 
baza „călirii” simulate, ce emulează procesele similare din metalurgie (temperatura ridicată 
din momentul iniţial reprezentând un domeniu extins al valorilor datelor de intrare, pe parcurs 
diminuându-se acest domeniu, similar diminuării temperaturii). Algoritmul este bazat pe o 
serie de cicluri, cu o ordonare aleatoare a datele de intrare. Caracteristica aceasta este 
specifică şi algoritmului (v). 

 Algoritmul (iv) este specific reţelelor neuronale de tip Hopfield, reprezentând modele 
din categoria reţelelor autoasociative, care funcţionează pe baza transmiterii datelor primare, 
ce descriu formele ce urmează a recunoscute, direct (fără strat intermediar de neuroni) de la 
nivelul neuronilor de intrare spre nivelul neuronilor de ieşire. Tabelele 2 şi 3 prezintă 
conexiunile proiectate în cazul reţelei Hopfield şi ponderile acestor conexiuni, respectiv. 
Neexistând neuroni intermediari, reţeaua este alcătuită din 4 neuroni cu 12 conexiuni 
efective. 

Tabelul 2 – Matricea conexiunilor unei reţele neuronale Hopfield cu 4 neuroni 
 Neuronul 1 (N1) Neuronul 2 (N2) Neuronul 3 (N3) Neuronul 4 (N4) 

Neuronul 1 (N1) --- N2 - > N1 N3 - > N1 N4 - > N1 
Neuronul 2 (N2) N1 - > N2 --- N3 - > N2 N4 - > N2 
Neuronul 3 (N3) N1 - > N3 N2 - > N3 --- N4 - > N3 
Neuronul 4 (N4) N1 - > N4 N2 - > N4 N3 - > N4 --- 

Tabelul 3 – Ponderile conexiunilor unei reţele neuronale Hopfield cu 4 neuroni,  
                                 pentru recunoaşterea unor vectori (forme) de tip 1001. 

 Neuronul 1 (N1) Neuronul 2 (N2) Neuronul 3 (N3) Neuronul 4 (N4) 
Neuronul 1 (N1) 0 -1 -1 1 
Neuronul 2 (N2) -1 0 1 -1 
Neuronul 3 (N3) -1 1 0 -1 
Neuronul 4 (N4)  1 -1 -1 0 

 Algoritmii (vii) şi (viii) sunt destinaţi eficientizării structurii (topologiei) reţelei 
neuronale din punctul de vedere al numărului de neuroni, pentru reducerea numărului de 
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operaţii şi de cicluri de procesare. În cazul algoritmului incremental, acesta presupune 
demararea procesului de instruire (pe baza unui prag prestabilit al erorii acceptate) cu un 
număr de neuroni, urmând a diminua numărul de neuroni utili pe parcursul procesului de 
instruire. În cazul algoritmului selectiv, funcţionarea este posibilă pe baza unei reţele instruite 
(antrenate) deja în prealabil, cu înlăturarea funcţionalităţii unor neuroni astfel încât să nu fie 
influenţată ieşirea generală a reţelei. 

 2.2.2 Implementare 
 În toate cazurile implementările software s-au efectuat pe baza tehnologiei Java, fiind 
implementate clase şi pachete de clase (inclusiv interfeţe) specifice. Algoritmii (i), (ii), (iii), 
(vii) şi (viii) au fost implementaţi ca şi clase unice, care importă module specifice de 
procesare ce au fost implementate în pachete externe, restul algoritmilor fiind implementaţi în 
forma unor pachete cu 3, 4 şi 5 clase, ce importă, de asemenea, din pachetele externe. 
Implementările din cadrul fazei, fiind preliminare, au fost implementate ca module cu 
funcţionalitate independentă, urmând a face obiectul unor selecţii şi modificări în cursul fazei 
următoare, în funcţie de soluţiile imagistice care vor fi validate pe parcursul programului 
experimental de examinare termografică. 

 2.2.3 Testare 
 În continuare se prezintă, pentru fiecare algoritm proiectat şi implementat, rezultatele 
testării preliminare. Algoritmul (i) – XOR în varianta cu propagare înainte, ciclează pentru un 
număr de cicluri pe parcursul cărora se ajunge la eroarea acceptată, cu evaluarea rezultatelor 
finale ale inferenţei logice. 
 În capitolul 3 sunt prezentate principalele concluzii ale lucrării şi principalele direcţii 
de cercetare ce vor fi abordate în vederea atingerii obiectelor propuse în proiect. 

 
 

Rezultate, stadiul realizarii obiectivului, concluzii si propuneri pentru 
continuarea proiectului: 

 
1. În cadrul fazei s-au realizat două seturi a câte cinci corpuri de probă cu depuneri cu 

grosimi diferite, realizate prin procedeul de pulverizare cu arc electric. Cuplurile alese 
(material suport - material depus) au urmări aplicaţii industriale ale procedeului de 
pulverizare termică: depuneri de cupru pe suport de aluminiu (în electrotehnică), 
respectiv depuneri de aluminiu pe suport din oţel (în construcţia de nave exploatate în 
mediu marin, coşuri de fum, poduri rutiere şi feroviare); 

2. S-a realizat testarea seturilor de corpuri de probă prin măsurători de grosimi de strat 
depus şi utilizând tehnica de examinare nedistructivă prin termografie activă a 
suprafeţelor depuse prin pulverizare termică; 

3. S-au obţinut curbele caracteristice pentru defecte cu mărimi echivalente cuprinse între 
2 şi 12 mm, pentru două cupluri material de bază – material depus, respectiv pentru 
diverse grosimi ale stratului depus prin pulverizare termică; 

4. S-a realizat implementarea şi testarea algoritmilor de procesare imagistică şi a celor 
pentru procesarea inteligentă datelor pe baza reţelelor neuronale. 

5. Dispunând de posibilităţi practice privind achiziţia imaginilor digitale provenind de la 
camera termografică (în forma unor baze de date primare), pe baza paradigmelor 
analizate şi a metodelor specifice procesării imagistice, se pot implementa 
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capabilităţile dorite în cadrul modulelor software ce fac obiectul temei generale de 
cercetare; 

6. Reţelele neuronale proiectate, implementate şi testate oferă posibilitatea proiectării şi 
implementării complementare a  unor module software, pe baza algoritmilor specifici 
analizaţi, destinate recunoaşterii şi clasificării formelor şi a evaluării indicaţiilor 
evidenţiate în imaginile digitale preluate de la camera termografică; 

7. Rezultatele obţinute până în prezent au fost diseminate într-un capitol intitulat: 
„Application of Thermography in Materials Science and Engineering”, ce va fi 
publicat în cartea „Thermography”, editată de InTech Publisher, Croaţia. 

8. Ca urmare a rezultatelor obţinute în cadrul prezente faze de cercetare, se consideră că 
sunt îndeplinite condiţiile pentru derularea în continuare a lucrărilor în cadrul 
proiectului, cu faza 4: Program experimental de examinare nedistructivă prin 
termografie activă a probelor depuse prin pulverizare termică. Testarea şi finalizarea 
modulelor software de procesare inteligentă a rezultatelor examinărilor nedistructive. 

 
 
       Responsabil proiect, 
 
 
       Dr. ing. Alin MURARIU 

 


