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SINOPSE 

Tomografia Computadorizada (CT) é um método de teste não des

trutivo, que fornece informações quantitativas, que permitem a de. 

teção e localização precisa de defeitos; medidas de dimensões in

ternas; e, medidas e mapeamento da distribuição de densidades. A 

tecnologia da CT é muito versátil, não apresentando restrições 

quanto a forma, tamanho ou composição do objeto. 

Ne*,te trabalho apresentamos um sistema tonográfico, projetado 

e construído em nosso laboratório, e mostramos suas aplicações e 

limitações, que são ilustradas por imagens tc"»ográficas. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Normalmente, técnicas como corrente parasitas, líquidos pene

trantes e inspeção por ultravermelho, usadas para inspeção super

ficial, e técnicas como ultrasom, radiografia usadas paro inspe -

ção interna, não fornecem soluções para as solicitações industri

ais. 

A tomografia computadorizada (CT) é relativamente um novo mé

todo para testes não destrutivos, e fornece informações quantita

tivas, como dimensões estruturais, mapeamento de distribuição de 

densidades, localização, dimensa e orientação de falhas. 

A técnica de CT teve seu rápido desenvolvimento baseado em 

aplicações médicas (1). Já nas aplicações industriais, a sua apli 

cação não é muito difundida devido ao seu alto custo. 

Neste trabalho, descrevemos o sistema STAC-1 (Sistema Tomográ 

fico Auxiliado por Computador) desenvolvido no Laboratório de Ins 

trumentação Nuclear da COPPE/UFRJ (1) que, por seu baixo custo , 

possibilita sua aplicação com fins industriais. Apresentamos tam

bém alguns resultados quantitativos de análises de imagens de cor 

pos de prova diferentes. 

2 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

Tomografia Computadorizada é o processo de obter uma imagem 

bidimensional de uma seção transversal do corpo, ou ainda tridi -

mensional (várias seções transversais). Ela mede valores de densi 

dade ponto a ponto de um objeto. 

Na tomografia por transmissão usando radiação (raio X, gama 

ou neutron), um feixe colfmado passa através do objeto e é medido 

por um detetor (ou um arranjo deles) localizado do outro lado do 

objeto. 0 objeto é então transladado e rotacíonado, ou simplesmen. 

te rotacionado, e uma nova série de medidas é feita ( o que é 

chamado de projeção). As projeções medidas são processadas por 

um computador através de um algoritmo de reconstrução de imagem, 

para apresentar um mapa de coeficientes de atenuação da radiação, 
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da seção do corpo irradiado. 

Existem muitos sistemas diferentes de aquisição de dados e 

também, de métodos de reconstrução de imagens (2). 

3 - SISTEMA STAC-1 

A figura 3.1 mostra o sistema tomográfico STAC-1, que usa 

feixe paralelo. 

Figura 3.1 - Sistema Tomográfico Auxiliado por Computador. 

0 sistema pode ser dividido nas seguintes partes: 

- Sistema de Aquisição de Dados 

É formado pelo conjunto fonte-detetor e sistema eletrôni

co de contagem. A fonte de radiação e o detetor a serem usados , 

dependem do objeto a ser tomografado ( tipo de radiação, intensi

dade, energia e colimaçio). 

- Mesa Tomográfica 

0 conjunto mesa tomográfica é composto pelo suporte fon

te-detetor e sistema de translaçao e rotação do objeto (prato). 
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- Sistema de Controle da Nesa 

0 controle é feito por um microcomputador tipo PC-AT, u -

sando uma pica "interface" que comanda os movimentos da mesa e 

armazena os dados. 

- Programas 

t um conjunto de programas desenvolvidos para controlar o 

sistema, processar os dados e reconstruir as imagens. No SATC-1 

o método de reconstrução é o de Convolução (3). 

4 - RESULTADOS 

Os resultados apresentados a seguir mostram a potencialidade 

do STAC-1. Eles foram obtidos utilizando-se fonte de radiação ga

ma (Césio-137) de 662 KeV de energia, detetor de cintilação de 

Nal(Tl) e feixe colimado de 1 x 10 mm (Figura 4.1). 

Figura 4.1 - Sistema de Colimação 

A figura 4.3 mostra a tomografia de uma seção transversal do 

objeto 1 representado na figura 4.2. Esta aplicação mostra bem 

o caso de dimensionamento interno de estruturas, bem como a comps 

aição do corpo. Na figura 4.4 é apresentado um corte, no sentido 

vertical-central, na imagem reconstruída e mostra a variação do 

coeficiente de atenuação linear, que indica a composição do objeto. 
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_a_& 

Figura 4.2 - Fotografia do objeto 1. Corpo de alumínio con água. 

LIH-CtPFB/OTBJ 

S12HMM.MT (BOiaO) 28/8/19B9 - 8 ton» d» t i r o 

Figura 4.3 - Tomografia do objeto 1, com passo de lmm e 60 proje. 

ções. 
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DISTANCIA (mm). 

Figura 4.4 - Coeficiente de atenuação linear para 662 KeV em fun

ção da posição. 

Na composição do objeto 2 (figura 4.5) u r - — *f bloco de aljj 

mínio com orifício quadrado, ao longo do mesmo, com 2 mm de lado. 

A figura 4.6 mostra a imagem da seção transversal do objeto 2. Es. 

ta tomografia define bem a forma, conteúdo e posicionamento do 

orifício, mostrando o potencial em localizar defeitos em peças. 

Na figura 4.7 apresentamos o corte da imagem, no sentido vertical. 

Figura 4.5 - Fotografia do objeto 2. 
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Figura 4.6 - Tomografia do objeto 2, com passo de lmm e 100 proje. 

ções. 

i 

I 

DISTANCIA (mm) 

Figura 4.7 - Corte vertical da imagem 4.6 
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Figura 4.8 - Fotografia do objeto 3. 

Figura 4.9 - Tomografia do objeto 3, com passo de lmm e 60 proje

ções. 
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A figura 4.9 mostra • imagem da seção transversal de uma en -

grenageat de poliester coei orifícios de diversos diâaetros (figura 

4.8). A figura 4.10 apresenta UM corte horizontal-central da ima

gem, mostrando os orifícios. 

DISTANCIA (mm) 

Figura 4.10 - Corte vertical da imagem 4.9. 

5 - ÇppCWg^gg 

Conforme os resultados, o sistema STAC-1 se mostrou capaz de 

ser utilizado para fins industria ir, permitindo determinar compo

sição de material, localizar falhas a trincas e determinar medi -

das internas. 

A versatilidade do sistema, que permite não só a troca do si* 

tema fonte-detetor, como também o número de projeções (<. 180) e 

tamanho do objeto (<, 256 am), o torna possível em várias aplica -

ções devido ao baixo custo do equipamento. 

O "software" que compõe o sistema, implantando em um micro do 

tipo PC-AT, á de fácil utilização não só na tomada da dados, como 

também na analisa dos dados. A reconstrução pelo método de retro-

projeçio filtrada (convolução), foi utilizado por ser o que me

lhor resultado apresentou. 
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