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SINOPSE

O Laboratório de Instrumentação Nuclear dá COPPE/UFRJ, vem

a vários anos desenvolvendo técnicas de aplicação de radiações'

nucleares para obtenção de imagens cota aplicações na área médi-

ca e ea testes nao destrutivos de materiais.

Com esse objetivo, foran desenvolvidos protótipos de siste

ma de Tomografia Computadorizada por transmissão usando feixes

paralelas e feixes era leque, com automação por computador, in -

cluindo os processos matenãticos de reconstrução de imagens e

apresentação en video ou impressora.

Alem desses sistemas, estão sendo desenvolvidos sistemas '

de análise de materiais e escoamento em tubulações utilizando a

técnica de espalhanento Compton, e está sendo automatizado um

raicrodcnsitometro que permitira a leitura de filmes provenien -

Ces ile gamagrafia ou neutrongrafia, permitindo que imagens obti

da) em filmes seja registrado em um microcomputador.
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1. INTRODUÇÃO

A técnica de obtenção de imagens a partir de projeções uni-

dimencionais tem tido uta grande número de aplicações nos últimos

anos, a partir do desenvolvimento des sistemas de computação que

permitiram a implementação de modelos matemáticos complexos.

Cora esse avanço, se sucederam as aplicações das técnicas de

reconstrução, que são hoje empregadas para obtenção de imagens '

de simples peças industriais, ate a obtenção de estrutura molecu^

lar de bactérias.

Topografia Computadorizada é o processo utilizado para a

obtenção de uma imagem bidinencional de uma secção transversal '

de um corpo, pelo processamento natema tico de uma série de proje

ções uni-dimencionais, que podem ser obtidas através de raios-x,

raios Y, partículas carregadas ou por ressonância magnética nu -

clear. Assim, podemos obter informações sobre a estrutura inter-

na do corpo, seu destruí-lo.

0 LIN-COPPE-ÜFRJ está desenvolvendo tecnologia em Toraografi

a Computadorizada, a nível de "software" e 'hardware", com diver

sos tipos de aplicação, entre os-quais podemos destacar, medici-

na nuclear, ensaios não destrutivos de materiais, análise de so-

los e escoamento era tubulações.

0 presente trabalho tem o objetivo de divulgar as pesquises

realizadas no LIN-COPPE, apresentando os protótipos desenvolvi -

dos e a? linhas de trabalho em andamento como forma de contribu-

ir para uni melhor intercâmbio com os utilizadores da tecnologia'

de inspeção e análise de materiais.
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2- TOMOCgAFIA POP TRANSMISSÃO

A tomografia por transmissão consiste na reconstrução de

un plano do objeto por internéiiio de utnr. série de varreduras *

com un feixe de radiação. Os fotons oriundos da fonte após atr£

vessarem o objeto transnitp-i as infornaçoes sobre a densidade *

do corpo no plano considerado a um sistema de deteção de radia-

ção.

Esses dados, servp.n ife base para qiir? tifa algoritrao recons -

trua a inalem do objeto, permitindo a sua apresentação en video

ou impressora.

dependendo do modo corao são efetuadas as medidas, o siste-

ma pode ser classificado corto feixes paralelos (figura 1) ou

de feixe era leque (figura 2), sftndo a denominação corresponden-

te ao taodo como a radiação ã emitida pela fonte. Em ambos os ca

sos, o procedinento para obtenção de inagens, e senelhante, se£

do necessário uni conjunto de projeções para gerar dados sufici-

ontes para permitir a reconstrução.

- Figura 1 - Tonografia Con Feixes Paralelos

- Figura 2

Tonografia

Cota Feixe

Em Leque



251

Na figura 3 ? apresentado un diagrama en bloco de ura sis -

tema de tomognfia por transmissão. No LIN' foram montados 2 pr«>

tótipos sendo um de feixe em paralelos (foto 1) utilizado para

estudos de tomografia de ossos humanos (01) e que está em fase

de modernização para emprego em aplicações industriais e em £

gricultura, e un de feixes em leque, (foto 2), que está en fase

de testes. Com excessão do:, detetores, todo o sistema de autonui

çao e aquisição de dados foi desenvolvido, tendo sido inclusive

•ontado um computador dedicado para o controle do sistema.

CONTROLE DOS
MOTORES

DE PASSOS

SISTEMA
ELETRÔNICO

DE
CONTAGEM

COMPUTADOR

IMIPRES!PRESSORA

VIDEO

- Figura 3 - Diagrama em Bloco <ie um Sistena de Tonografía

Ambos os sistemas té» condição de apresentar a reconstru -

ção de inagera em matriz 128 x 128 pontos, con as diferenças de

densidades internas de peças diferenciadas en 16 cores (foto 3)

ou com apresentação em impressora (figura 6) era diferentes ní -

veis de cinza.
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- Foto 1 - Protótipo de Toraó^rafo com feixe paralelo

.O .. . . M a—Arj«

Vi

«db̂ -tei.lii liuá . - .--i« -^

- Foto 2 - Protótipo de Tomografo con feixe em leque
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Foto 3 - Reconstrução on computador de irnaçcn em matriz

123 x 128, 16 cores

r ••I

•••u;.

Pígura h - Saída en impressora de inagen en natriz

128 x 128, com 4 níveis de cinza
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3- TOMOCP.AFIA POR ESPAtHAMEttTO

Outr.> projeto em fase de desenvolvimento, consiste na

nontagen de uri sistema tonográfico utiliiando o princípio do ê _

palharaento Corapton para a obtenção das infornaçoes necessárias*

a reconstrução das imagens do plano do objeto em estudo.

0 sistema consiste Je una ness coin aovinento de transia

ção, dotado de uma fonte de '

postos como na figura 5.

Cs, e dois detetores Kal(Tl) di£

1- Fonte

2- Detetor

3- Motor de passo

4- Oolinador

5- Mesa de translação

6- Objeto

Figura 5 - Arranjo esquemático do sistema de espalharaento

Coopton.

No primeiro protótipo utilizando apenas ua detetor,foram '

levantados dados sobre blocos de alumínio, m*s com o uso de

dois ou mais detetores será possível uma maior resolução do fis_

tema e a anulação dos trcot repetitivos observados no primeiro'

sistema,

A técnica que esta sendo desenvolvida atualmente, permiti-

rá a análise de sistemas onde o objeto, por tua extensão, não

pode ser envolvido pelo conjunto fonte detetor, cono pisos de

concreto, compactação de solos, paredes, vigas, etc.
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A sensibilidade do sistema permitira também que sejam ie£

tas análise de escoanento cn redes de grande diâmetro, submer -

sas ou enterradas, sem que haja necessidade de descobrir « r e -

de.

Una fotografia do protótipo experimental e encontrada na

foto 4.

4- SEUTROKCKAFIA E CAMACP.AFIA

A neutrongrafia e uma técnica de controle não destrutiva '

que vem sendo empregada nos últinos vinte e dois anos, no con -

trole de qualidade industrial de peças, como uma técnica coraple_

mentar a radiografia coraum.

Uma neutrongrafia é obtida usando-se ura feixe de neutrons'

que atravessa o objeto e registra a inagera cia uma folha convey

sora em contato com a emulsão de ura filne dentro de um chassis*

a prova de luz. Os neutrons penetram no chassis de alumínio, e

são absorvidos pela folha conversora que emite uma radiação io-

nízante que é registrada na emu1 são do filme.

Tanto a tomografia por raios x cono a neutrongrafia utili-

zam-se da propriedade do objeto de absorver radiação para obter

informações sobre a densidade interna do objeto,

No caso do raio x, a absorção é diretamente proporcional a

densidade do material, o que torna dofícil definir materiais de

densidades prõxinas.

Con a neutrongrafia isso é contornado, uma vez que a ab -

sorção de neutrons térnicos i uma propriedade de cada material,

e que independe de sua densidade, tornando naís fácil identifi-

car, por exemplo elementos hidrogenados ou vazios em peças me -

tálicas.

Uma reconstrução tomografica também pode ser efetuada a

partir de neutrongrafia» obtidas em diversos angulo» (proje

ções). As imagens obtidas perciiten localizar,e identificar os

elementos do objeto através da leitura dos filmes e de aplica -

ção aos dados do processo de reconstrução de imagens (02),
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Mint, \*i-+t -

Foto 4 - Sistema de tonof.rnfía por cspnlltanento Coripton.

As netit ronjr/if i.is te-i sírio oStirins us.indo-so como fonte '

de radiação o canal J-9 do Reator Ar«onauta <to Instituto <!e

Fnjjenharia Nuclear, exigindo um tenpo de exposição cie 40 rair.u-

tos com uma potência do reator de 170 H. Os filncs utilizados*

são do tipo AA <!a KODAK, e IX da FUJI.

A resolução en neutrongrafia é nn paranetro ínportante '

que é Afetado por diversos fatores como divergência âo feixe ,

espalh.mento no objeto, espessura do conversor, granulaçao do

filme e distância cntrfi o objeto e o conversor. Vários traba -

l!ioi tei sido des ̂ nvolviríos eon a objetivo de aprimorar a qua-

lidade e a reprodittiviííad»! das neutrongrafías (03, 04),

Para permitir naior rapidez e confiabilidade na coleta Hn

d.idos rfo filne nar.1 o sistema de reconstrução de ínagens, está

sendo efetuada a automação de um rricroffensitônetro narc.1

Hirt Tleíss Jena, nodpio volOO (foto 5 ) , o one pernitírá que

un.1 V B Í revelados os filnes das diferentes projeções, eles nos

snm ser lidos, e os valores obfi^os registrados "•'tíoia t ic.ir-en-

te «n computador oue procfissahdn os i'af'os fornece™ as ina^cns.

o sistfina de leitura está dini»nnionai*n ^nm for^ítir û /» reso-

lurãc anroxiiadaHpntB dn ftOii'1.
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O nesmo sistema de automação de leitura de filnes pode *

ser usado também para registrar filnes de ganagrefias, que uti-

lizando-se do mesrto procedinenco poden ser utilizados para re -

construir a iiaagen de una seção do objeto eu estudo.

ir

í

i1
, • • • • ; ; ; _

Foto *5 - ?<icrodensitônetro Cptico

5- Mt!TOPOn T>K RKCO??STRHÇÃO T>E IMAGK'-I

Os métodos rfc reconstrução de inaften estudados e desenvol-

vidos, compreendem tanto os tipos iteratívos como os analíticos

Os nêtodos foram principnlmcntn innlcin»!nt»rtos no computador '

7>6ROO do HCE/UFRJ, e «lguns estão imntsntados atualmente em mi-

crocomputador .

F.ntre os algoritmos iteratívos estão o ART (Tccníca de Re-

construção Algcbrica), com duas versões básicas que seo «de '

correções aditivas (05) e a de correções mil tiniícatívas (03) ,

e o ILST (Técnica Iterative i»« ;4frimos Quadrados), que é deriva

in do netexío de nínimos quadrados (01),

Kntre os métodos analíticos foran desenvolvidos a retro -

projeção filtrada (06) c a convolução (07), que são métodos que
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perniten . filtrar.en do sinal no espaço real e no espaço de

frecucncin. A foto 06 «presenta una iriagcn reconstruída pelo *

processo de convolução e anr<í*pntada em 16 cores, en video de

alta resolução. A natriz 121 x 123 elementos e tanbén pode ser

.7orftR«nt.ido na forn.i trif1 innncioial (foto t'7).

?oto 6 - In.î ftn reconstruída int convoluçao en natriz 12ft x

123, 16 cores

"r>tr> 7 - Tna.Tír. Ha foto -6 cn apresentação tridinencional,
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6- coriCLtrs.Ko

A partir do desenvolvimento do sittena de Toraojrafia Compu-

tadorizada por vários nétodos, associario • montages das interfa-

ces, sistena eletrônico, progranas de reconstrução e processanet^

to <le imagens en computador. 0 LIN ven procurando demonstrar a

viabilidade de construção de sistemas completos para analise não

destrutiva de material e emprego es nedici-ia, usando tecnologia'

nacional.
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