
ESTUDO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA UTILIZANDO

FEIXE DE NEUTRONS

Sagner

TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DA COORDENÀÇXO DOS

PROGRAMAS DE PõS-GRADUAÇXO DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS

NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇXO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS

EM ENGENHARIA NUCLEAR E PLANEJAMENTO ENERGÉTICO.

Aprovada por:

-

Ricardo Tadeu Lopes, D.Sc.
CPresidente?

Dante Luiz Voi, D.Sc.

Crest ana, D.Sc.

RIO DE JANEIRO. RJ. - BRASxL

MAIO DE 1991



PEREIRA, WALSAN WAGNER
Estudo de Tomografia Computadorizada Uti-
lizando Feixe de Neutrons [Rio de Janeiro,
1991].
x, 113 p. 29,7cm (COPPE/UFRJ, M.Sc, Enge-
nharia Nuclear e Planejamento Energético,
1991).
Tese - Universidade Federal do Rio de
Janeiro, COPPE.
1. Fisica Nuclear Aplicada
I. COPPE/UFRJ II. Titulo (série).



/to» mmu* pai*

jmÂA* m fondta.,

pmlo amor, pmlo apoio, pmla vida, por Drug.



AGRADECIMENTOS

Ao Professor Ricardo Tadeu Lopes, pela sugestSo
do tema de tese e pela orientação sempre correta.

Aos demais professores do Programa de Engenharia
Nuclear da COPPE/UFRJ.

Ã CAPES pelo apoio financeiro.

Ao Or. Aghina, José Luiz, Francisco, JoSo, Oante
Luiz Vai, Marcos, Bel Io, Inés, Mauro, Rosane, por sua
colaboração e, principalmente para Luiz Arthur, pela
experiência transmitida, e por quase todos os dias desse
ano.

A J.C. Suita, pelo apoio durante o inicio da
parte experimental deste trabalho.

Aos meus amigos Barbara, Carlos Roberto, Celso,
Everton, Fritz, Guilherme, Hélio, Hermes, João, Jorginho,
Jose Antonio, Luca, Lucas, Luiz, Manoel, MarcZo, Marcelino,
Mareia, Mario, Solange, Tutu, e demais companheiros da
turma.

Ã Dali Ia, Tânia e Soninha, pela amizade, e por
todo esse tempo de convívio.

Aos engenheiros e amigos Nacao, Aquiles, Ornei Ias
e, a todo corpo técnico do LIN/COPPE por todo apoio.

Aos funcionários das Oficinas do IEN/CNEN e
COPPE/UFRJ pelo apoio.

Aos meus avós, tios, primos e cunhados pela
presença familiar.

Aos meus irmSos, fiéis irmãos no sentido da
palavra e que foram indispensáveis para meu equilíbrio como
profissional e ser humano.

A minha querida Roberta por todo amor, apoio e
pela digitação deste trabalho.

Ao desenhista Joel p«la competência na
realizaçSo dos desenhos.

Enfim, A todos que õm uma forma ou d* outra
contribuíram para que «st* trabalho se tornasse uma
realizaçZo profissional • acima de tudo pessoal.



Resumo da tese apresentada A COPPE/UFRJ, como parte dos
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ESTUDO DF. TCMOGRAF** COMPUTADORIZADA UTILIZANDO
FEIXcI DE NEUTRONS

Satsan Bogner pereiro
Março, 1991

Orientador: RLcardo Vadeu Lopes

Programa : Engenharia Nuclear e Planejamento Energético

Es'e trabalho procura demonstrar as vantagens,
desvantagens e complementaridade do desenvolvimento de uma
tomografia usando neutrons sobre uma tomografia usando
radiação gar»a, quaido aplicadas a testes n2o destrutivos.

U-;> estudo simulado e experimental foi realizado
para comparação entre as duas formas de tomografia em
alguns materiais. Foram utilizados materiais com os quais
algumas vantagens w complemtariedades podem ser notadas.
Exemplo: Alumínio, Ferrz,, Plástico, Hidróxido de Alumínio,
etc.

Neste trabalho utilizamos dois sistemas
tDmograficos, ambos com feixe paralelo, o primeiro
utilizando uma fonte de radiação gama o Césio-137, com
energia de 662 KeV e atividade de 3,9 x 10P Bq (lOOmCi), e
o segundo utilizando uma fonte de neutrons, o Reator
Argonauta do Instituto de Engenharia Nuclear - IEN/CNEN, de
onde foi extraído o feixe d* neutrons térmicos da ordem de
10 n/(cm2.s) .

Podemos concluir dos rvsi-ltados simulados e
experimentais, através d» analises tim imagens e medidas de
distorções, quo para um dado material o tipo de radiaçSo e
sua energia podem ser ••colhidos de forma a melhor
caracteriza.-Io.
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abstract of thesis presented to COPPE/UFRJ, as partial

fulfillment of the requirements for the degree of Mestre of

Science (M.Sc.).

STUDY OF COMPUTERIZED TOMOGRAPHY USING NEUTRON BEAM

Iteigner
May, 1991

Thesis Supervisor: Ricardo Tadeu Lopes

Department :Nuclear Engineering and Energetic

Planning

This paper aims at demonstrating the advantages,
shortcomings and complementarities of a tomography
development using neutrons over the one employing gamma
rays in the context of their applications to non
destructive essays.

A simulated experimental study was performed in
order to compare the two aforementioned tomographic
procedures as applied to some materials. These materials
were chosen for their clear advantages and complentaries
as, for instance, aluminium, iron, plastic and aluminium
hydroxide.

In our work w« employed two tomographic systems,
both with parallel beams. The first with a gama radiation
source (Caesium-137), with an energy of 662 KeV and an
activity of 3,9 x iOPBq (lOOmCi) and the second one
employing a neutron source, the Argonaut Reactor of the
Instituto de Engenharia Nuclear, IEN/CNEN, from where the
thermal neutron beam of about 10 n/(cm.s) was obtained.

We may conclude from the simulated and
experimental results, by means of image analysis and
distortion measurements, that for a given material the
adequate radiation and its energy may be chosen so as to
better characterize it.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

I.I - HISTORIA GERAL DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

A história da tomografia coMputadorizada começa

realmente em 1917, com o trabalho de J. RADON, demonstrando

que objetos bidimensionais ou tridimensionais poderiam ser

univocamente reconstruídos de um conjunto infinito de suas

projeçSes. Em 1956, BRACEWELL aplicou o principio a

radioastronomia, conduzindo a resultados úteis, como o

mapeamento da emissZo de ondas de radio de objetos

celestiais. A aplicaçZo pratica, a radiografia

transversal, veio nos anos 60 com os trabalhos pioneiros de

OLDENDORF, CORPIACK, KUHL e EDWARDS.

Alguns trabalhos anteriores a estes foram

realizados em tomografia e em reconstrução ótica de

imagens. A DUTCH RADIOLOGIST ZIEDSES DES PLANTES e outras,

desenvolveram técnicas para tomografia com Raios X no

inicio dos anos 30. Em 1938, FRANK do C.H.F. MÜLLER em

Hamburgo propôs uma técnica ótica de retroprojeça*o

transaxial para a reconstrução d* imagens de Raio X. Este

método foi testado na prática e implementado por EDHOLN, em

seu trabalho.

Embora a técnica de FRANK tivesse limitaçSes que

vinculavam as imagens d* obter uma melhor qualidade que



aquela dos tomogramas convencionais, foi em 1963 que o

interesse em tomografia computadorizada tomou novo impulso

por iniciativa de A.li. CORMACK, que descreveu um método

pratico Ce aplicaçXo a matemática de reconstruçSo de

imagens. Por volta de 1967, HOUNSFIELD estava engajado na

investigaçZo de um método pratico para a Tomografia

Computadorizada (TC) que eventualmente conduziu ao

desenvolvimento do primeiro tomografo medico da EMI MARK,

da Inglaterra. A contribuiçZo de HOWYSFIELD ao

radiodiagnóstico foi reconhecida pelo recebimento dos

maiores prêmios, culminando com o prêmio Nobel de Medicina

em 1979, juntamente com CORMACK.

O desenvolvimento deste primeiro protótipo

possibilitou o surgimento de algumas gerações de

toniógrafos. que variavam basicamente conforme o movimento

do sistema fonte-detector e o número de detectores.

0 método fundamentado* primeiramente, por J. RADON

e depois por outros matemáticos tem aplicações em diversas

areas cientificas como a radioastronomia, medicina,

biologia e indústria.

A importância da tomografia computadorizada esta

na capacidade de distinguir quantitativamente peçumas

diferença* na atenuaçSo da radiaçXo pelo corpo humano ou em

um meio material, ocupando o papel de um teste na*o

destrutivo ou nJto invasivo. Ela obteve seu grande avanço

utilizando o Raio X e a radiaçXo gama como fontes para



reconstrução, onde a forma principal de interaçSo ocorre a

nível da camada eletrônica.

A tomogr.'ia computadorizada utilizando-se

neutrons, ainda é muito restrita comparada a tomografia

computadorizada utilizando-se radiaçSo X e gama. Porém, os

principais trabalhos, utilizando as interações dos neutrons

para determinar diferenças em um dado meio, foram

realizados no campo da neutrongrafia. Nos primeiros

trabalhos experimentais para uma TC com neutrons, os

espectros utilizados foram térmico ou de fissão. Em

relaçXo as seçSes de choque para neutrons de diversos

materiais, é interesante a utilização da técnica em

determinadas regiSes de energia de neutrons. Isto deve-se

a interação dos neutrons ser predominantemente a nível do

núcleo e nSo da camada eletrônica, como é o caso da

radiaçSo X ou gama.

P»ra obtençXo de neutrons em outras faixas de

energias sa'o usados principalmente os reatores nucleares,

que possuem um extenso espectro em energia. Através de um

processo de filtragem dos neutrons para uma determinada

energia, pode-se produzir neutrons quase monoenergéticos.

Alguns trabalhos foram realizados com filtros de neutrons

produzindo resultados interessantes (SCHLAPPER, 1961;

K0EPPE.1981). Os filtros sXo materiais que possuem uma

descontinuidade no comportamento de sua seçXo de choque.

Os neutrons de um feixe incidente sobre o filtro sXo

removidos, quando o valor da seçSo de choque é alta e sXo

transmitidos q' indo este valor é baixo. Por exemplo, o



Sl(144 KeV), "*U(1B6 eV), Fe<24 KeV) e O(2,35 MeV), 5*0

alguns dos filtros mais utilizados.

As possibilidades de outras fontes, que nSo seja

um reator sSo limitadas devido ao custo e a intensidade do

fluxo de neutrons resultante. 0 interesse no

desenvolvimento de uma TC com neutrons está na razXo das

potencialidades reconstrutivas de determinados materiais,

em comparaçSo com a radiação gama ou Raio X, ou ainda na

complementaçSo de outras técnicas.

1.2 - REVISSO DA LITERATURA

A maioria dos trabalhos, utilizando interaçSo de

neutrons para determinação de diferenças ou defeitos em um

meio, tem sido realizada no campo da neutrongrafia. Essa

técnica devido a sua importância jA é motivo de congressos

internacionais na area (Neutron Radiography (3) -

Proceeding of the Third World Conference, 1989).

KALLMAN e KUHN em 1935 observaram as diferenças

potenciais nas atenuaçSes dos Raios X e dos neutrons, e

propuseram o desenvolvimento da neutrongrafia.

Um estudo posterior realizado por THEWLIS em 1956,

demonstrou que neutrongrafia» de alta qualidade poderiam

ser obtidas. 0 estudo utilizou como fonte o REATOR BEPO DA

HARWELL, Inglaterra.



Com o desenvolvimento de reatores de pesquisa com

alto fluxo de neutrons na década de 60, a neutrongrafia

desenvolveu-se como um método extensivamente utilizado como

teste nSo destrutivo. E o desenvolvimento da tomografia

com Raio X e radiaçSo gama despertou o interesse dos

pesquisadores que trabalhavam com neutrons em desenvolver a

tomografia com neutrons.

Em 1976, BARTON conduziu uma investigaçSo

preliminar de tomografia computadorizada utilizando

neutrongrafias de combustível nuclear. Um arranjo contendo

varetas em uma geometria semelhante a um componente do

elemento combustível do reator de teste de fluxo rápido

(FFTF, "Fast Flux Test Facility") foi examinado. As

radiografias foram realizadas em intervalos angulares de

10 . No algoritmo de reconstrução foram utilizados dados de

entrada simulados e experimentais.

HARMS em 1972 e ZAKAIB et ai. em 1977 investigaram

os métodos de reconstruçSo matemática e adaptaram

especificamente à problemas de escoamento bi-f&sico. O

interesse estava na determinação de vazios. Um espectro de

fissXo de neutrons foi utilizado como fonte, por nZo haver

disponível um feixe monoenergético de intensidade

suficiente.

Em muitas aplicaçSe» os neutrons térmicos slo

bastante atenuados em comparaçZo aos neutron» com maiores

energias, o que pode levar * resultados nlo satisfatório*.



A aplicação de feixe de neutrons quase monoenergéticos

resulta em melhor qualidade da imagem.

Em 1977, MILAN et ai. conduziram estudos iniciais

da reconstrução de imagens utilizando a transmissão de

neutrons filtrados. Os trabalhos foram realizados no

reator de pesquisa da Universidade de Missouri (UMRR,

"University of Missouri's Research Reactor"). Vários

conjuntos de rjlos soma foram reunidos afim de testar

várias técnicas de reconstrução. Um feixe filtrado com

ferro produziu neutrons de 24 KeV. Entretanto, a resolução

obtida nZo foi satisfatória em razão de um alto nivel de

ruido, como era esperado pelos resultados simulados pelo

método de reconstrução, (as imagens reais não foram tão

boas quanto as simuladas).

Em 1980, SCHLAPPER et ai. elaboraram outro

trabalho de reconstrução de imagens simulando o elemento

combustível do FFTF, contendo 37 varetas circundada» pelo

refrigerante em arranjo hexagonal. Os resultados mostraram

excelente resolução e qualidade da imagem. Estes

resultados estimularam o uso de outro» filtros, como o

oxigênio liquido para aplicação em imagens biológica».

A maioria dos trabalhos iniciais em TC com

neutrons foi aplicado à in»p«ção d* elementos combustíveis

nucleares (SCHLAPPER, 8.A. et ai. mm 1980 e 1981), mas na

dec«da de 80 houve uma ampliação desta» aplicaçSe», quando

tornou-se uma técnica não destrutiva aplicada

potencialmente A vária» áreas.



KOEPPE et ai. em 1981, desenvolveram um estudo em

um sistema de TC Que utilizava neutrons filtrados com

oxigênio liquido. Os neutrons filtrados possuíam energia

de 2(35 MeV. Os estudos mostraram que as interaçSes de

neutrons dessa energia com amostras de corpos de prova,

simulando materiais biológicos, sZo mais sensíveis que o

Raio X às variações nas concentraçSes dos materiais,

podendo produzir imagens de alta qualidade.

Em 1989, SCHATZ et ai. conduziu o desenvolvimento

de um sistema tomografico transport&vel de neutrons que

utilizava diferentes fontes. Mostrou que os neutrons

rápidos sâo mais adequados a inspeção de materiais

metálicos espessos ou para mostrar pequenas diferenças na

concentraçSo de núcleos leves. Ele utilizou a radiação

gama presente no feixe de neutrons para medidas simultâneas

com os neutrons rápidos.

SCHATZ também indicou, que a tomografia com

neutrons térmicos pode ser utilizada na inspeçZo de

pequenas amostras ou objetos contendo materiais com grande

diferença nas suas seçSes de choque macroscópicas totais,

como o alumínio e produtos de sua corrosZo.

1.3 - OBJETIVO

Este trabalhe mostra alguma» aplicaçSes da

tomografia com neutrons utilizando-se a detecção ativa e as

potencialidades da tomografia com neutrons em relaçXo a

tomografia com radiaçXo gama de 662 KeV. Isto cumpre uma



a

an&lise de imagens reconstruídas simuladas e experimentais,

para os neutrons térmicos do Reator Argonauta do IEN/CNEN,

onde as diferenças das seçBes de choque macroscópica total

e coeficientes de atenuaçXo linear entre diversos materiais

é fator preponderante, Além disso, fizemos um estudo

simulado das potencialidades reconstrutivas de neutrons

monoenergé-ticos de 8 e 10 fieV, visando possível utilizaçXo

da fonte de neutrons produzida pela reaçSo principal

D(d,n)9He no Clclotron do IEN/CNEN. Materiais como,

compostos hidrogenados e metais sZo analisados neste

trabalho. Por exemplo, polietileno, acrílico,

poliestireno, aljmlnio, hidróxido de alumínio, chumbo, etc.

No Capitulo II apresentamos um resumo das

principais formas de interação dos neutrons com a matéria e

uma pequena apresentação da idéia b&sica da tomografia.

No Capitulo III fazemos uma pequena apresentação

sobre as principais formas ativas de detecçZo de neutrons

para três faixas definidas d» energia. Apresentamos o

sistema de detecçXo de neutrons utilizado neste trabalho

para a fonte d» neutrons do Reator Argonauta. Abordamos

sobre o estudo simulado e apresentamos os seus parâmetros

tais comot número d» projeções, abertura de colimaçZo,

seção de choque macroscópica total, etc.

No final do Capitulo III apresentamos o

procedimento experimental para os diferentes arranjos

experimentais utilizados.



No r*pitulc IV s3o apresentados os resultados da

analise qualitativa e quantitativa das imaqens.

Primeiramente, apr-.sentamos os resultados simulados com a

radiaçSo gama e '.©m os neutrons. Depois, com um arranjo

experimental defini eivo, realizamos as tontografias com

neutrons i*rmicoi dj Reator Argonauta e as tomografias com

radiaçSo gama no L:N-COPPE para vários corpos de prova.

r*c Cap: tulo V sSo apresentadas as conclusões do

trabalho, *lgun>. comentários e sugestões de melhorias, que

podem ser estudadas no futuro para aperfeiçoamento do

sistema. Sugerimos ainda, algumas aplicaçSes especificas

da técnica.

No final deste trabalho (APÊNDICE A) anexamos uma

descrição de fontes de neutrons incluindo uma descrição do

Reator Argonauta e do Ciclotron do IEN/CNEN.
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CAPITULO I I

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

II.1 - INTERAÇgQ DOS NEUTRONS COM A

Os neutrons por serem partículas neutras,

praticamente nZo sofrem interferências do? elétrons da

camada eletrônica ou de cargas positivas. Dessa forma, os

neutrons passam através da camada eletrônica do átomo e v2o

interagir diretamente com os nucleons do núcleo do Átomo.

Os processos de interação dos neutrons com o núcleo podem

ocorrer em uma ou mais formas, apresentadas a seguir:

a) Espalhamenta Elástico - 0 neutron colide com o

núcleo que quase sempre está no estado de menor energia.

Neste processo, o néutron reaparece e o núcleo * deixado no

estado de menor energia;

b) Espalbamento InelÁstico - Neste processo o

néutron rmap*r9CQ e o núcleo é deixado em um estado

excitado»

c) Cspturs Radiomtivã - 0 néutron é capturado pelo

núcleo que emite um ou mais raios gamai

d) R»*çttmm dm Psrtí. culf Csrrmgsds* - Os neutrons

sXo absorvidos pelo núcleo que emitem partículas

carregada*|
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e) Reaç&es de Produção de Néutron - O neutron «

absorvido pelo núcleo e sZo emitidos 2 ou 3 neutrons

depois; e

f) Fiss3io - Os neutrons colidem com um certo

núcleo que pode parti*—se.

Cada uma das interações anteriores possui uma

probabilidade de ocorrência, representada através da sua

seçSo de choque particular. Em certas energias, algumas

das interações nio ocorrem ou sSo desprezíveis, nSo

colaborando na seçZo de choque total» Evidentemente, a

soma de todas as interações possíveis representa a seçSo de

choque microscópica total (cr):

ar = a + a
t a a

cr = O + O * cr
a r p a

onde: o - é a seçZo de choque de espalhamento micros-

cópica total|

o - é a seçZo de choque d* «bsorçZo microscópica

total;

o - é a seçXo de choque microscópica d* captura

radioativa;

o , o- 6 a seçlo tím choque microscópica total para

reações de partículas carregadas; *

o - é M seçZo d» choque microscópica de fissXo.
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Em um meio de espessura L e seçSes de choque

definidas, os neutrons, assim como a radiaçSo X ou gama

podem sofrer uma ou mais interaçBes das descritas

anteriormente, dando origem a uma atenuaçXo no feixe

incidente.

II.2 - ATENUAÇÃO DOS NEUTRONS

Considere um feixe de neutrons monodirecional de

intensidade I e energia E medida por um detector ideal
o o

que subentende um Angulo solido suficientemente pequeno,

conforme a Figura II.l. Se um material de espessura L *

colocado ao longo do feixe, a intensidade de neutrons nSo

interagidos, chegando ao detector • dada por:

1 = 1 • exp Í-N • a • l_1 (II.l)
o l_ m mt J

onde, N e a concentraçXo do material em atm/(cm*barn);

a é a seçXo de choque microscópica total do
mt

material em barns;

N • a * a seçSo de choque macroscópica total
nt nd

do material representada por £ em unidades de
TJI&

cm"1.

Se ao contrario de um feixe de neutrons,

tivéssemos um feixe de radiaçSo X ou gama de intensidade I
O

e energia E , e com o mesmo material colocado ao longo do

feixe, a EquaçXo II.l poderia ser reescrita cornos
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I = I " >** ' L ] ( I I . 2 )

onde, fi é o coeficiente de atenuaçZo linear para

radiaçZo X ou gama, em unidades de cm ; e

11 pode ser escrito como u = H • o onde,
mt ml m ml

cr nesse caso representa o coeficiente de

atenuaçZo linear total para a radiaçZo X ou gama

conforme c caso.

NEUTRONS
INCIDENTES .NEUTRONS

NAOINTERA6O0S DETECTOR

Figura II.1 - AtenuaçZo dos neutrons que atravessam um dado

material.

II.3 - TOfiOGRAFIA

A reconstruçZo de imagens de uma fatia de um corpo

chama-se tomografia, Ela pode »er uma reconstruçlo

tridimensional, •• várias fatias do corpo forem

reconstruídas, ou bidimensional, s« somente uma fatia for

reconstruída. As aplicaçSes da tomografia, utilizando os

recursos da física nuclear, conduzira» a duas etapas de

obtençto da reconstruçZo da fatia de um corpot a tomografia

convencional e a tomografia computadorizada. Ambas as
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formas obtiveram êxito na medicina, e como teste nZo

destrutivo na indústria.

A tomografia convencional *• uma forma de descrição

de um plano de um corpo em que a imagem 6 produzida em um

filme. HA. um movimento relativo entre a fonte de radiaçZo

e o filme, que cria uma restriçZo para a focalizaçZo de um

plano do corpo e desfocalizaçZo dos outros planos do corpo.

Esta forma de tomografia conduz a resultados melhores e

mais específicos que a radiografia ou a neutrongrafia, que

somam todos os planos do corpo no filme, porém possui o

inconveniente de possuir um sombreamento provocado pela

soma dos planos desfocados.

A tomografia computadorizada * a reconstrução

matemática de um ou vários planos de um coroo com o auxilio

de um computador. Nesta forma de tomografia, que obteve

grande destaque devido as suas aplicaçSes médicas, um ou

mais detectores sZo utilizados na aquisiçZo de dados de

medidas de transmissão do fJixe colimado conhecido como

raio-soma. Uma varredura completa por um plano do corpo

para uma determinada posiçZo angular e, conforme a

Figura II.2, representa um conjunto de raios-soma, ou seja,

uma projeçZo. A obtençZo de varias projeçSes permitem a

reconstruçZo do corpo, utilizando-se de métodos

matemáticos.

Cada raio-soma representa a variaçZo da

intensidade do feixe de radiaçSo incidente em funçZo da

seçZo de choque macroscópica total Z (x,y) através do
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caminho percorrido (L) pela radiaçZo que pode ser descrita

pela mversio da EquaçZo II.l.

P(K) (II.3)

onde I e l sXo as intensidades do feixe medidas sem o
o

corpo e com o corpo, respectivamente. A

soluçZo da EquaçZo II.3 conduz ao conhecimento

da seçZo de choque macroscópica total nos

pontos do material.

Vários métodos matemáticos permitem uma

reconstrução matemática do corpo, tais como: ART (Algebraic

Reconstruction Technique - FARIAS, 1961), e C0NV0LUÇ2D

(REBELO, 1984). Neste trabalho utilizamos o método da

CONVOLUÇÀO descrito a seguir.

II.3.1 - Algoritmo de Reconstruçãot Convoluç9fo

A inversZo da EquaçZo II.2, foi encontrada

primeiramente por RADON em 1917 e leva o nome "Transformada

de RADON". Reescrevendo a EquaçZo II.2 em coordenadas

polares, como representada na Figura II.2.

x » r cos e - a> < r < » , 0 < e < rr

y • r sen *

00 ™o
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Figura II.2 - a) Conjunto d» raios-soma, formando uma pro-

b) Conjunto d« projactes [O, 18O ) formam os

dados n»c«*sàrios a r«construçlo iwatvmàti-

ca.
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O método da convoluçSo é obtido a partir de uma

aproximação da transformada de RADON. Ele possui

basicamente dois passos:

a) uma convoluçXo em relaçXo a primeira variável

b) uma retroprojeçSo.

Essas considerações que já. foram demontradas por

vários autores e outras teses (REBELO, 1984), depois de uma

discretizaçZo conveniente das variáveis, conduzem ás

equaçõest

pf(n-pU;e]

p=impar

M r
l P Jro ™* (k*o - teo]

t = l »•

ondes Pr(naje) - * a funçZo projeçXo filtrada;

P(na;e) - * o raio soma na posição na, de

ângulo ei

A*(jr , k<p ) - é o coeficiente de atenuação ou

seçZo de choque macroscópica total na célula de

posiçSo jr , kr (ver Figura II.3);
o o

n - é o número do raio somai

a - largura da célulaj

e - • o ângulo da projeçlo [0,160)i

• - é o incremento da proJeçXoi eo

r , <p - sZo incrementos da r e <p
o o
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Quando o argumento da Equação II.6

te ) I não for um múltiplo inteiro de a, torna-se necessárioo J -

interpelar entre valores conhecidos de F', para que o

somatório da equação possa ser efetuado.

0 algoritmo de convoluçSo baseia-se na aplicação

das EquaçSes II.5 e II.6. Ele pode ser dividido em 6

fases, mostradas no fluxograma da Figura II.4.

/
/

1

\

7
0

\

1

/

FIGURA II.3 - Localização de cada centro da célula (pon-

to A) cm coordenada* polar*».
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CALCULO
POSIÇÃO

DA
DF

CADA CÉLULA
tfi COOl

NADAS POI
DE-

.ASES

K n = 1

P(n)

4a

. N

T

1 E P(n- P )

FIGURA II.4 - FluNograma r*pr«s»nt«tivo do algoritmo d»

convoluçXo.
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CAPITULO I I I

METODOLOGIA

III.l - TOtiOGRAFIA COM NEUTRONS» 5IMULAÇ3D

A possibilidade do uso de feixes de neutrons

produzidos pelo Ciclotron e pelo Reator Argonauta

(APÊNDICE A), foi antecedida por um estudo simulado com

possíveis materiais que mostrassem as vantagens e

complementaridades da técnica tomogrAfica nXo invasiva

utilizando-se neutrons, sobre a mesma técnica utilizando-se

radiação gama.

Duas fontes de neutrons distintas foram

utilizadas neste estudot neutrons térmicos provenientes do

Reatcr Argonauta e neutrons rápidos de 8 e 10 MeV

provenientes da reaçZo produzida pelo Ciclotron.

A radiação gama de 662 KeV proveniente do

decaimento radioativo do Césio-137 foi utilizada como

elemento de comparaçXo por estar presente em vários

trabalhos do Laboratório de Instrumentação Nuclear

LIN/COPPE, como os de LOPES, 1988 e SILVA, 1990.

Este estudo simulado visa principalmente a

análise das imagens produzidas palas diferentes radiações.

Para produzir estas imagens escolhamos alguns parâmetros de

comparaçXo, e as amostras a serem estudada*.
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No LIN-COPPE encontramos a implementação do

algoritmo de convolução com vArias facilidades, que

permitem a reconstrução utilizando tanto os dados de corpos

reais quanto através da simulação de outros, permitindo

ainda, a introdução de ruído nas projeçSes. Um ruído

gaussiano RMS - ("Root Mean Square") foi adicionado aos

raios soma simulados neste trabalho. Desta forma a nova

projeção é dada por:

P(n) = *> — — + RMS (III.1)

0 ruido é útil na avaliação das imagens que, por

estarem relacionadas a um processo de decaimento radioativo

possuem uma flutuação desse tipo.

Os parâmetros que variamos na simulação das

tomografias dos corpos de prova são:

a) geometrias entre cilindros e retângulos e suas

dimer.sSes;

b) a seção de choque macroscópica total e

coeficiente de atenuação linear}

O o número d» raios somai

d) a largura do feixe de radiação;

e) o número de projeções| e

f) a intensidade do feixe incidente.
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- Corpos de Prova Simulados

Dois corpos de prova simulados foram estudados

neste trabalho. G primeiro, na reconstrução com neutrons

de 8 e 10 MeV, formado de vários compostos hidrogenados com

densidades próximas a da Água. O corpo de prova é

relativamente simples, mas serve para mostrar diferença no

uso dos neutrons de 8 e IO fieV e também da radiaçXo gama de

662 KeV. 0 segundo corpo de prova simulado na reconstrução

com neutrons térmicos e radiaçSo gama é composto de

alumínio e hidróxido de alumínio. Este corpo de prova

também é relativamente simples em sua geometria e sua

reconstruct demonstra grande diferença entre os resultados

utilizando radiação gama e neutrons térmicos.

A variaçZo desses parâmetros deve ser "ponderada"

sobre a otimização de um sistema tomogra.fico, para a fonte

de radiaçZo estudada.

- Seçà*o de Choque Macroscópica Total e Coeficiente de

atenuação Linear Total

Diferentes aspectos da reconstrução de imagem de

um corpo de prova podem ser realçados em funçSo da energia

e da radiaçSo utilizada. Um parâmetro importante a ser

considerado dentro do contexto abordado é a seçSo de choque

macroscópica total ou coeficiente de atenuaçZu linei

total* conforme a radiaçXo, do» materiais dos corpos de

prova.
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As radiaçSes gama e X possuem um comportamento

muito previsível no que diz respeito a seçâ*o de choque

microscópica total. Esse comportamento pode ser explicado

muitas vezes através do coeficiente de atenuação linear

total, fundamentado principalmente nas três interaçSes

fundamentais: efeito fotoelétrico, efeito Compton e

produção de pares (HUBBELL, 1982).

O comportamento da seçSa de choque para neutrons

nZo é tSo suave quanto o das radiaçSes gama e X como mostra

Figura III.l, ali expressa através do coeficiente de

absorçSo em massa em funçSo do número atômico tanto para

radiaçSo gama ou x, quanto para neutrons. A seçSo de

choque macroscópica para neutrons, comparada aos

coeficientes de atenuação linear das radiaçSes gama e X,

podem possuir ressonâncias e até mesmo diferenças

significativas para uma mesma energia de isótopos de um

mesmo elemento. A essência das diferenças esta, na

realidade física de que o neutron passa pela camada

eletrônica do átomo, praticamente sem sofrer interferência,

e vai interagir diretamente com a núcleo atômico.

Neste trabalho fixamos nossa atençSo ao estudo

simulado das energias de neutrons de 10 MeV, 8 MeV e

neutrons térmicos dm um espectro maxMelliano, A radiaçXo

gama de 662 KeV também foi utilizada como um elemento de

comparação. Essa abstraçSc de energias deveu-se a

possibilidade experimenta.! que ob ti vemos.
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A partir da seção de choque microscópica total

obtida por vários autores (HUBBELL, 1982} FLEMING, 1982 e

HUGHES, 1955), calculamos as seçSes de choque macroscópica

total no caso dos neutrons e os coeficientes de atenuação

linear total no caso da radiaçSo gama. Alguns desses

autores fornecem a seçXo de choque macroscópica total e

coeficiente de atenuaçSo linear total, que no Capitulo IV

apresentamos para os materiais utilizados neste trabalho.

- Número de Raios Soma

O número de raios soma utilizados foi variado até

o valor máximo de 72 nas simulaçSes. Esse número foi

suficiente para representar as situaçSes experimentais

realizadas. Pois, em nossas experiências o número máximo

de raios soma obtidos foi igual a 60.
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FIGURA III.l - Coeficiente de atenu«çZo em massa de alguns

elementos para neutrons térmicos (0,025 eV)

e raio X.
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- Largura do Feixe de Radiação

Nas simulaç3es trabalhamos com uma largura do

feixe de radiaçSo sempre igual a largura da célula. Foram

Simulados casos em que essas larguras variaram de lmm a

6mm. Procuramos observar o efeito da abertura de colimaçSo

na identificação dos objetos estudados, através da

interpretação dos parâmetros flutuaçXo e distorçXo.

- Número de Projeções

C número de projeções foi variado entre 10, 30 e

60 para cada objeto simulado. Sabemos* porem de outros

trabalhos (LOPES, 1968 e REBELO, 1984) que o número de

projeções igual a 6O representa uma boa reconstrução de um

corpo de prova.

- Intensidade do Feixe Incidente

A representação de um feixe incidente em nossas

simulações visa a interpretação das imagens sujeitas a um

ruido do tipo introduzido n» EquaçXo III.l. Utilizamos

contagens iguais a 10000 em nossas simulaçSes, representada

por um ruído de 154.
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III.2 - TOfiOGRAFIA COW NEUTRONS E GAMA; EXPERIMENTAL

III.2.1 - Introdução

No Reator Argonaut* do IEN/CNEN foram realizadas

experiências COM um feixe de neutrons que possui

componentes de neutrons térmicos, epitérmicos e rápidos.

Na avaliaçXo do feixe de neutrons algumas adaptações foram

realizadas no canal J-9 (APÊNDICE A) e no sistema

espectrâmetro de cristal ali instalado, visando a obtenção

de um feixe de neutrons com maior intensidade possível, e

que pudesse servir a um sistema topográfico. No Reator

Argonauta foi montado um arranjo, que designamos STAC-3

(sistema de tomografia assistida por computador). Ele e

descrito a seguir com seus respectivos componentes. Além

desse arranjo, um outro, para a tomografia usando radiaçZo

gama (STAC-1), e descrito resumidamente neste capitulo,

porque os resultados obtidos com ele s3ío comparados aos

cotidos com neutrons.

III.2.2 - Arranjo Experimental

Com todos os componente* presentes e testados

desde o sistema eletrônico de contagem, o fluxo de

neutrons, at* a mesa de tomografia, o arranjo foi colocado

em teste para realizar as medidas de tomografia. A mesa de

tomografia foi ajustada a uma altura conveniente do feixe,

e a calibraçXb do sistema foi realizada conforme o item

III.2.S.
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As Figuras III.2 e III.3 mostram o arranjo

experimental com os sistemas eletrônicos de controle e de

aquisiçXo de dados e detalhes do espectrômetro de cristal

modificado para as medidas de tomografia.

Na Figura II1.4 aparece em detalhe a fonte de

neutrons, a mesa de tomografia, o detector e um corpo de

prova utilizado.

Além dos colimadores, paralelo de grafite

colocado junto a parede do vaso e paralelo de parafina

colocado a salda do J-9 (^PCNDICE A), foram construídos

colimadores em acrílico, com as paredes internas e uma das

faces cobertas com cadmio. Esses colimadores, Figura

III.5, foram adaptados a salda do colimador paralelo de

parafina e ao detector. Eles foram construídos com uma

abertura de colimaçZo de dimensSes 5 x 15 x SOmm com folhas

de cadmio de 0,5mm, cobrindo as paredes internas. A face

de salda do colimador de acrílico, na salda do J-9, possui

uma folha de 2mm de cadmio. O outro colimador, junto ao

detector, possui uma folha de cadmio d» 2mm na face de

entrada do detector.



FIGURA III. 2 - Detalhes do controle eletrônico da mesa e do

sistema de detecção de neutrons mais a

-frente. Ao fundo aparecem a detector a

mesa e a salda do feixe de neutrons.

FIGURA III. 3 - Detalhes do detector, da mm*» d» tomografia,

e salda do feixe de neutrons.



FIGURA III. 4 - Detalhes de um corpo de prova a ser

na mesa de tomoqrafia.

Podemos dividir o arranjo experimental STAC-3 em

Dsrtes integrantes, descritas a seguir: 1) o sistema

eletrônico de det<?cçSc, que enqlob* •- sistema = n s .ente no

Peator Arqonauta, sendo parte de um sistema espectròmetro

de neutrons ali instalado; 2) a mesa de tomografia que

juntamente com os componentes destes itens, formam o

STAC-3; e 3) sistema fonte-detector, que englooa a obtenção

do feixe de neutrons e sua calibraçSo.
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FIGURA III. 5 - Colimadcres adaptados a saida do J-9 e a

face do detector respectivamente.

III.2.3 - DetecçSo de Neutrons

A detecç2o de neutrons pode ocorrer por vários

métodos que utilizam diferentes detectores. Os métodos são

baseados nas reaçSes nucleares do neutron. As reaçSes mais

comumente utilizadas na detecção de neutrons produzem

partículas carregadas pesadas, tais como: núcleos de recuo,

próton, partículas alfa, e fragmentos de fissSo. Podemos

dividir a detecçZo de neutrons em 3 faixas de energia

distintas denominadas neutrons térmicos, epitérmicos e

rápidos.
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• NEUTRONS TÉRMICOS (at» 0,4 eV)

0 valor Q das reaçBes induzidas por neutrons

térmicos é suficientemente grande, de tal forma que a

energia cinética do produto da reaçZo • determinado somente

pelo valor Q da reaçZo, sem importância com relaçSo a

energia incidente do neutron.

0 detector proporcional de trif luorf?tn de boro

(BF-3), que é baseado na reaçXo iOB(n,a)7Li e iOB(n,a)7Li*,

esta entre os mais utilizados na detecçXo de neutrons

térmicos. Ele possui uma boa discriminação contra radiaçSo

gama, possuindo um valor Q da reaçSo igual a 2,792 f"1eV. A

eficiência de detecçXo ao longo do eixo do detector BF

pode ser obtida da equação

*<E) - exp J-

onde, n <y é a seçZo de choque macroscópica de absorção do

material da janela do detector, t é a espessura da janela,

n é o número de átomos do material absorvedor, exemplo B
2

e 9He, t é o comprimento da regiSo inativa do tubo junto a

janela e t * o comprimento ativo do detector.

Um outro detector proporcional muito utilizado na

detecçXo de neutrons térmicos • o contador proporcional de

*He que é baseado na reaçXo n(aHe,p)aH. Ele possui um

valor • da reaçXo igual a 0,765 Mev.
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A eficiência desse detector pode ser obtida

através da Equação III.2. A seçSo de choque da reaçSo

n( He,p) H é maior que a do detector BF . Além disso, há

uma maior facilidade de se trabalhar com pressSes do gás

maiores, que a do BF com uma multiplicação aceitável. Em

experimentos onde a eficiência * mais importante, isto *

um grande atrativo. No entanto, por possuir um valor Q da

reaçSo n(3He,p)SH menor que aquelas de um detector de BF

equivalente, torna a discriminaçSo gama mais dificil.

• NEUTRONS EPITÉRMICOS

A detecçXo de neutrons de energia acima da

energia dos neutrons térmicos até algumas centenas de KeV

pode ser realizada pelos mesmos detectores utilizados para

os neutrons térmicos. Porém, essa detecção é problemática

sob o aspecto da eficiência dos detectores para estas

energias e nSo há possibilidade de discriminaçSo em

energia.

• NEUTRONS RÁPIDOS

A detecçZo d* neutrons com energia acima de 1 MeV

por detectores ativos é baseada no •spalhamento de prótons

de recuo» Essas protons surgem do choque dm neutrons no

meio (KNOLL, 1987).



111.2.4 - Sistema de Detecção de Neutrons

Q mesmo sistema utilizado como espectrômetro de

neutrons no Reator Argonauta por VOI em 1990 serviu depois

de pequenas modificaçSes, como sistema fonte-detector neste

trabalho. 0 sistema utiliza um detector BF envolvido em

uma blindagem de parafina e cádmio.

0 sistema automático de movimento angular do

espectrômetro, que faz o detector girar através de um eixo,

e variar a posiçZo relativa do detector ao canal J-9, foi

utilizado para o alinhamento do detector ao feixe de

neutrons.

111.2.5 - Instrumentação Eletrônica

Um sistema eletrônico de detecçSo foi utilizado

nas medidas. A instrumentaçZo eletrônica que aparece na

Figura II1.6 foi utilizada nas medidas com a mesa de

tomografia portátil - STAC-3. A monitoraçXo do fluxo de

neutrons realizada na mesa d» controle do reator, através

do modo corrente, com variação de 2,5'/. foi considerada

aceitável. A corrente foi mantida durante toda experiência

no intervalo de 3,90 JJA a 4,00 ^A, que corresponde a um

fluxo térmico n* salda do J-9 da ordem de 109n/(cm , • ) .
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• SISTEMA ELETRÔNICO DE DETECÇgD

1 - Detector BF-3 da WOOD CHICAGO

2 - Fonte de Alta TensSo Modelo 456 da ORTEC

3 - Pré-amplificador Modelo 142 PC da ORTEC

4 - Amplificador Modelo 575 da ORTEC

5 - Analisador Monocanal Modelo 55O da ORTEC

6 - Temporizador Modelo 719 da ORTEC

7 - Contador Modelo SE-12-72 da BRASELE
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FIGURA XII. 8 - Diagrama da blocos raprasantativo do sistama

alatronico da datacçXo.
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III.2.6 - Mesa de "Pornografia

Construímos no LIN-COPPE u>ma mesa de tomografia

portátil para ser transportada e utilizada em vários

locais, inclusive no Reator Argonauta, onde foi instalada

com facilidade depois da calibraçSo dos sistemas

eletrônicos descritos no item II1.2.8. A mesa que foi

denominada de STAC-3 (Sistema Tomográfico Auxiliado por

Computador) e possui movimentos em três direçSes,

representando uma translaçXo paralela a sua base, outra

translaçSo perpendicular a sua base e movimento de rotaçSo

em torno do eixo do prato.

A rotaçSo do prato é feita por intermédio de um

conjunto de engrenagens. Acionando-se o motor, o conjunto

gira sincronizado com o prato, caracterizando o primeiro

grau de liberdade do sistema. Para um deslocamento angular

do motor de 1,8 graus, ocorre um deslocamento de 1/3 de

grau no prato. 0 segundo grau de liberdade, que é a

translaçSo vertical do prato giratório, pode ser movido em

um curso de no máximo 100mm. A translaçZo horizontal da

mesa segundo a direçSo X é feita por intermédio de um

parafuso de acionamento, acoplado diretamente ao motor de

passo que faz a mesa movimentar-se, deslizando sobre

trilhos. A translaçSo horizontal tem um curso máximo de

300mm. Na Figura III.7 um desenho esquematico dos

movimentos da mesa é apresentado.
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100 a

-300 i

REGIÃO OE TRABALHO (vista frontal)

D

D
REGIÃO OE TRABALHO (vista superior)

FIGURA III.7 - Desenho representando as movimentos do STAC-3
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Algumas das características da Mesa Tomografica

sSo:

a) Portátil - Pode ser usada no local onde haja

um feixe de neutrons calibrado para uma

tomografia;

b) Movimento Horizontal - é realizado com motor

de passo SYNCRO modelo 851.111-7 1000/500

passos por volta alimentado por

parafuso - 4mm por volta

resolução - 0,008mm

c) Movimento de RotaçSo - realizado com motor de

passo SYNCRO

modelo 841.001-4

200 passos por volta alimentado por

reduçSo no prato = 1/3

d) Movimento Vertical - motor de passo SYNCRO

modelo 851.001-4

1000/500 passos por volta

parafuso - 3mm por volta alimentado por reso-

luçXo - 0,006mm

Obs.i Esta recurso nXo foi utilizado neste

trabalho.

e) Control* automático dos diversos graus de

liberdade - 0 controla da mesa da tomografia é

feito através de um microcomputador da linh.»
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PC que possui a interface de controle

eletrônico da mesa de tomografia. Os pulsos

discriminados no analisador monocanal s2o

contados e guardados em um arquivo no disco

rígido do microcomputador. Um "software" com

algumas facilidades foi desenvolvido no

LIN/COPPE com essas finalidades.

- Tomografias dos Corpos de Prova

As tomografias com neutrons dos corpos de prova

foram realizadas com o Reator Argonauta operando a 170 W

por aproximadamente ISOmin. Esse tempo máximo que

utilizamos viabilizou as tomografias uma vez que, -.:ciado

o processo, devíamos finaliza-lo, pois a mesa nZo guarda a

sua última posiçSo em caso de interrupçXo do processo. E

alem disso, um tempo muito maior que 150min tornava o

processo cansativo para o operador do reator, pois para

manter a variaçZo da corrente no intervalo de 2,57. a sua

atençZo devia ser constante

Todas as tomografias foram realizadas com a

potência do reator de 170 watts e a monitoração da corrente

na mesa d* controle foi mantida no intervalo 3,90 a 4,00$jf\.

0 tempo máximo utilizado para obtençXo de cada contagem foi

de 3 segundos.

Definimos os parâmetros de nossa experiência,

principalmente com o tempo de criticalidade do reator.

0 tempo da experiência sempre foi igual ai
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T = NPRJ • NRS * t • t < 150min

onde: NPRJ - números de projeçSes;

NRS - números de raios soma;

t - tempo de contagem em minutosj

t - tempo mecânico (tempo de reposicionamento apôs

cada contagem).

Esse tempo das experiências nXo demonstra

limitaçSo da obtençZo das tomografias, pois obtivemos

alguns resultados interessantes, quando comparados com os

resultados da radiação gama.

0 sistema tomografico com radiaçSo gama tem

muitas semelhanças com o sistema tomografico com neutrons.

Descrevemos a seguir suas características, sucintamente.

III.2.7 - Sistema Tomografico com RadiaçSo Gama

LOPES em 198B completou um estudo sobre a técnica

nXo destrutiva usando radiaçZo gama aplicada a indústria

com o STAC-1. 0 STAC-1, assim como o STAC-3, usa feixes

paralelos, ele é mantido em funcionamento para pesquisas,

formação de alunos da area nuclear e testes. Descrevemos

aqui suas características, pois a tomografia com radiação

gama de energia 662 KeV e comparada com as tomograf ias

realizadas utilizando-se neutrons.
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As características atuais do STAC-1 sla:

a) Ilesa de Tomografia:

Utiliza feixes paralelos» diâmetro máximo do

corpo a ser tomografado 30cm, translaçSo horizontal mltxima

40 cm, passo mini mo * 5$jmt e passo Mínimo de rotaçZo 0,18

graus;

b) Sistema Fonte-detector:

Esta parte do sistema é totalmente independente

da mesa e pode ser substituído por outras configurações.

Compreende a fonte e seu colimador, e o detector e seu

colimador;

c) Fonte de RadiacSo:

£ a radiaçZo gama proveniente do decaimento do

Cesio-137;

d) Detector:

£ o cristal cintilador de Nal(Tl) com dimensSes

de 50,8 x 5O,8mm e janela de aluminioi

e) Colimadorj

£ utilizado chumbo, abertura d* colimaçXo de lmm

por 10mm, e comprimento de IScmf e
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f) Sistema Eletrônico de DetecçZo:

Fonte de alta tensXc - «odeio 1O23A da Micronal,

pre-amplificador - acoplado a fotomultiplícadora - 15SA

TENELLEC, um amplificador - modelo 4012 da Micronal, um

analisador monocanal - modelo 4010 da Micronal, e um

microcomputador de controle e processamento de dados PC-AT

ded i cado.

III.2.8 - Calibraçato do Sistema Fonte-Detector do STAC-3

Para calibrar o sistema deveríamos encontrar uma

forma de fixarmos a posição da abertura de colimaçZo na

saida do feixe e na entrada do detector, de forma que o

centro dessas aberturas do inicio do colimador ate sua

salda» encontrasse com a reta determinada pelo inicio do

outro colimador e sua saida em uma mesma direção. Um

desenho da Figura II1.8 ilustra uma situação em que o

colimador esta desalinhado e outro desenho ilustra o

alinhamento com o feixe de neutrons.

Para efetivar a calibraçXo foi utilizada uma

fonte laser para simulaçSo das reta» da Figura II1,8. Isto

foi feito, colocando-se a fonte laser no mesmo local do

detector . Quando o feixe do laser estava posicionado no

centro da abertura do outro colimador, considerávamos os

co1 amadores alinhados conforme a Figura III.8(b). NZo foi

possível colocar a fonte laser ou algum espelho atras do

outro colimador p*rm verificar a calibraçSo do sistema

fonte detector no J-9 9 depois retirar sem modificar a

geometria.
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Com o reator critico e asando o controle angular

disponível para o detector, realizávamos uma verificaçZo em

contagens para a posiçZa ótima do detector, que eqüivale #

realiztr uma curva de resoluçSo do sistema fonte—detector,

apresentado no item IV.3.2. Nesse ponto, considerávamos

terminada a calibraçSo do sistema fonte-detector.

Ainda como fase preliminar de calibraçSo do

sistema fonte—detector, foram determinadas a curva de

resoluçZo do sistema fonte-detector e as seçSes de

choque macroscópica total do indio, do ouro, do cadmio e do

alumínio. Apresentamos esses resultados no Capitulo

seguinte.



(a)

(b)

FIGURA III.8 - (a) Os colimadores estSo em uma posição

tal que o feixe de neutrons que sairá de um

colimador nXo chegará ao detector. (b) 0

feixe que sai de uma colimador chega ao

detector.
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CAPITULO IV

RESULTADOS E DISCUSSÕES

IV.1 - INTRODUÇZO

Os resultados aqui apresentados estSo divididos

em três itens. 0 primeiro é relativo a um estudo simulado

das potencialidades reconstrutivas da radiaçSo gama de 662

KeV, neutrons térmicos e neutrons monoenergéticos de 8 e 10

MeV. 0 segundo item é relativo ao estudo experimental

realizado como parte da calibraçSo do sistema

fonte-detector apresentado no Capitulo III. Finalmente, no

item seguinte sSo apresentados os resultados obtidos pelo

STAC-1 (radiaçZo gama) e STAC-3 (neutrons térmicos).

IV.2 - COMPARAÇÃO SIMULADA

Os parâmetros variados na simulaçSo das

tomografias com neutrons ou radiaçZo gama de energia 662

KeV, forami a abertura de colimaçSo (1, 2 a 6mm), número de

raios soma (entre 30 a 60), número de projeções (15, 30 e

60) e corpos d» prova.

A analise dos resultados é feita através das

próprias imagens, qualitativamente, a quantitativamente

através das medidas da distorçXo a flutuação nas imagens.



A distorção da imagem * dada pela comparação da

imagem reconstruída com a imagem original, pela relação

6 =

N N

-4- 1 I
"2 À À

I - I'
j

(IV.1)

onde I é a imagem original; I' é> a imagem reconstruída; i e

j as coordenadas das células e N a dimensão da imagem.

A flutuação é apresentada pela própria imagem e

baseado sobre os oito-vizinhos próximos, dado pela relação

N-l N-l i+1 j-H

(IV.2)
n ( V J2

i=2 j=2 m=i-i n=j-l
mr>

onde I é a imagem reconstruída.

Além da distorçSo e da flutuação, definidos pelas

EquaçSes IV.1 e IV.2, um outro parâmetro conhecido como

número de tomografia computadorizada (NTC) ou escala de

Hounsfield, em Homenagem ao Idealizador do processo, foi

utilizado para análise das imagens. A escala de Hounsfield

é definida a partir da um material da referência.

Originariamente, o material referencia definido foi a água

muito presente nos estudos biológico*. Ú valor da escala

corresponde a uma variaçXo porcantua1 entre as seçSes de

choque macroscópicas totais dos materiais presentes e o

material de referência, conforme definida a seguirs



Z - Z
TC = — — ! H _ x 1OOO (IV.3)

onde, £ * a seção de choque macroscópica total do

material de referência na escala e T é a
MAT

seçSo de choque macroscópica total do material.

A EquaçSo IV.3 pode ser utilizada para a radiação

gama se substituirmos as seçSes de choque macroscópica

total, £ e £ pelos coeficientes de atenuação linear

total para a radiaçSo X ou gama, v • M

A escala de Hounsfield costuma variar entre -1000

e +1000, porém, ela poderá variar para os neutrons térmicos

em valores bem maiores que estes, em virtude das grandes

diferenças existentes entre as seçSes de choque.

A escolha de um material de referencia coerente

com o tipo de radiação e energia utilizada torna-se

evidente. 0 material de referência deve ser escolhido para

uma radiação d« forma que sua seção de choque seja um valor

muito freqüente entre as seçSes de choque dos outros

materiais. Portanto, para radiação gama de 662 KeV e para

os neutrons de 8 e 10 MeV esse material foi escolhido como

sendo a água por termos interesse em diferenciar materiais

com densidades próximas a da água, exemploi Polietileno,

Poliuretano e Poliestireno. Na Tabela IV.1 são listadas as

radiaçSes utilizada» e materiais de referencias. As

comparaçSes foram realizadas pmr» diferentes radiaçSes e

energias, com material de referencia iguais.
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TABELA IV. 1 - Seç2o de choque total dos materiais utiliza-

dos como materiais de referencia para o cal-

culo dos NTC

RADIAÇ2O

Neutrons

Neutrons

Neutrons

Gama

Gama

ENERGIA

MeV

Térmica

8

10

0.662

0.662

MATERIAL DE

REFERÊNCIA

Alumínio

Água

Água

Ãgua

Alumínio

SEÇJGD DE CHOQUE

TOTAL OU COEF.

DE ATENUAÇ2D

LINEAR TOTALtcm"1)

0.101

0.120

0.106

0.086

O.2O1

IV.2.1 - Resultados Simulados para os Neutrons de 8 e lOMeV

e Radiação Gama de 662KeV

O interesse em demonstrar as potencialidades de

reconstrução tomográfica dos neutrons de 8 MeV e 10 HeV já

foi abordado no capitulo anterior. Mas, devemos mencionar

aqui, que a capacidade de diferenciar vários compostos

hidrogenados e plásticos é outra potencialidade. Além

disso, a variaçío entre as seçSvs de choque de vários

metais, para os neutrons acima de 1 MeV, nZo sZo tio

grandes quanto par» a radiaçSo gama, possibilitando um

estudo de materiais d* alto número atômico de maneira mais

adequada que a radiaçXo gama.
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0 primeiro corpo de prova simulado esta

representado com dimensSes e materiais na Figura IV.1. Na

Tabela IV.2 apresentamos os material- presentes na Figura

IV.1, com suas respectivas densidades e seções de choque

total. Os valores teóricos sXo utilizados como parâmetros

de entrada para a simulação das reconstruções.

1. CgHg ÍPolíestir-.úi)

2. C^V. { Polip.-cpi.i-r. ;

5 . C.fi. ,:
1 0 i.-t _•

6 . <:«;UnO,,

7. H-jO (Aou3)

FIGURA IV. 1 - 0 corpo d* prova 1 Simulado utilizado para a

avaliaçZo comparativa das tontas õw neutrons

úm 8 • 10 n«V • a radiaçXo gama d* 662 K«V.



51

Na Tabela IV.3 apresentamos os valores dos NTC

para os materiais da Figura IV.1. 0 material de referência

utilizado foi a Água, cujo NTC * zero. Podemos notar que

para este conjunto de materiais, os neutrons de 8 MeV

possuem uma variação na faixa dos NTC de 328, que é maior

do que a dos neutrons de 10 MeV, onde o valor da variação é

da ordem de grandeza do valor da variação da faixa da

radiaçSo gama, que e igual a 163. Isto sugere que o número

de fótons necessários para prover a mesma informação que os

neutrons de 8 MeV deveria ser dada pelo Quadrado da Razão

(328/163) ou seja aproximadamente 4 vezes o número de

neutrons. Isto pode ser uma conclusão para os materiais em

geral e pode ser maior ou menor para um material

especlfico.

Podemos notar ainda, na Tabela IV.3, que a

posição relativa de NTC dos materiais varia dos neutrons

para a radiaçSo gama. Como exemplo o polipropileno possui

o maior NTC para os neutrons e corresponde a uma das

menores variaçSes para os gamas, e para os próprios

neutrons, caso do nylon e polietileno, existe uma variação

da posição relativa dos materiais na escala dos NTC.

Finalmente, podemos notar que o nylon e o policarbonato são

indistingulveis em termos do NTC para a radiação gama.

0 corpo de Prova 1 foi reconstruído utilizando-se

o algoritmo do m*todc d» convolução, e variando-se alguns

parâmetrost
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a) o número de projeçSes foi variado entre 15,

30, 60;

b) a largura do feixe foi variada entre 3mm, 2mm,

lmm;

c) o nivel de ruido na imagem foi de IV.; e

d) as fontes foram de radiação gama 662 KeV e

neutrons de 8 e 10 MeV.



53

TABELA IV. 2 - 5eç3o de choque macroscópica total e

coeficiente de atenuação linear total para os

compostos hidrogenados da Figura IV.1.

MATERIAL

Polipropileno
(C H )

9 0

Polietileno

Nylon

Acrllico
(C H 0 )

S • 2

Psliestireno

Policarbonato

Água
(H20)

SEÇXO

COEF. DE

DE CHOQUE MACROSCÓPICA
OU

ATENUAÇXO LINEAR TOTAL

DENSIDADE

p (g/cmS

0,95

0,93

1,15

1,19

1,05

1,20

1,00

i CE=

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

NEUTRONS

8«eV

159

154

152

140

131

126

120

' e lOMeV)

0,

0,

o,

0,

0,

o,

o,

126

122

124

115

104

103

106

(E

TOTAL

EM (cm"1)

GAMA

=662KeV)

0,084

0,081

0,098

0,099

0,087

0,098

0,086



TABELA IV. 3 - NTC para os compostos hidrogenados da Figu-

ra IV.1.

MATERIAL

Polipropileno (C H )

Polietileno (C^HO)

Nylon (CgH^^NO )

Acrílico (C H 0 )

Poliestireno (C H )

Policarbonato (C H 0 )

Água (HO)

NTC CALCULADOS

NEUTRONS

anev

328

280

264

160

90

49

0

NEUTRONS
lOMeV

182

144

162

86

- 22

31

O

GAMA
662KeV

- 23

- 58

140

151

12

140

0

Nas Figuras IV.2 e IV.3 podemos observar o

comportamento da distorção e da flutuaçSo, respectivamente,

variando com o número de projeçSes. Ac figuras demonstram

um comportamento esperado para estas curvas. A colimaçSo *

de lmm e o ruido qaussiano introduzido • de 17.. Na Figura

IV.4 esboçamos o comportamento da flutuaçSo e da distorção

em funçSo da abertura de colimaçSo. A abertura de

colimaçZo está diretamente relacionada com a resolução

espacial d* uma tomografia portanto, afeta os valores

resultante* da distorçZo e da flutuaçlo.
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ao 30 AO 60
NUMERO DE PROJEÇÕES

CO

FIGURA IV- 2 - Comportamento do parâmetro distorção em
funçSo do número de projeções para as
reconstruções com gama e com neutrons. A
abertura de colimaçZo igual a lmm.

10 ao ao 40 eo
NÚMERO DE PROJEÇÕES

«0

FIGURA IV. 3 - Comportamento do parâmetro flutuaçXo em
funçXo do número de projeções para as
reconstruções com gama e com neutrons.
Abertura de colimaçlo igual a lmm.



ABERTURA DE COLIMAÇAO (mm)

FIGURA IV. 4 - Comportamento da flutuação e distorçXo em

funçSo da abertura de colimaçSo. Dados da

reconstruct do corpo de Prova 1 com neutrons

de 8 MeV.

Apresentamos nas Figuras IV.5, IV.6 e IV.7,as

imagens reconstruídas do corpo de Prova 1 pelas radiaçSes

gama de 662 KeV( neutrons de 10 lieV e neutrons 8 MeV. Pode

ser observado nestas figuras,como a radiaçío e mesmo a

energia dos neutrons pode diferenciar vários materiais de

forma nSo correlacionada. Isto mostra, que se possuímos um

feixe de neutrons com uma energia bem definida e que possa

caracterizar mais a presença de um dado material em uma

amostra, podemos utilizar os neutrons de farmm muito

prática para uma reconstrução tomográfica.
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S1G601S.HAT (80»80) 3/10/1991 - 2* gray Itvcls

FIGURA IV. 5a - Reconstrução simulada do corpo de Prova 1

com radiaçSo gama, 60 projeçSes, largura da

célula e do feixe igual a lmm, sem ruido.

LIN-COPPg/OFRJ

S1S601U.MT (80x80) 3/10/1991 - U VW U w t i

FIGURA IV.9b - Reconstrução simulada do corpo d* Prova 1

com radiaçZo gama, 60 projaçScs, largura da

c*lul* • do fminm iguais a lmm, com ruído.
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LIH-COPPE/PPRJ

51M06015.WW <80*60) 3/26/1991 - 2t T « r

FIGURA IV.6a - Reconstrução simulada do corpo de Prova 1

com neutrons de IO MeV, 60 projeções,

largura da célula e do feixe iguais a Imm,

sem ruido.

LIH-COPPB/UFRJ

•9N^^H903EI I6^^^B^R(!36B

J H B B B H H H 9 F

S1N0601U.PWT (80x80) 3/11/1991 - 24 «rtv I tv t ls

^ H 12*.0
^M 122.0
^ H 120.0
^ H 118.0
^ H 116.0
^H IU.O
^ H 112.0
^ H no.o
fJJJ 108.0
^ H 106.0
^ H iw.o
^ H 102.0
• • 100.0

H 90'0
ESB 88.0
1 ^ 86.0
WS\ 8»-0
f :1 82.0
1 1 80.0

FIGURA IV. 6b - Reconstrução «imulada do corpo de Prova 1

com neutrons d» 10 MeV, 60 projeçSes,

largura da célula e do feixe iguais a Imm,

com ruido.
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LIN-COPPE/OFRJ

#

.0
157.3
155.6
155.9
152.2
150.5
148.8
147.1
145.4
143.7
142.0
140.3
138.7
137.0
135.3
133.6
131.»
130.2
128.5
126.8
125 1
123.4
121.7
120.0

S1N8601S.HAT (80x80) 3/26/1991 - 24 gray levels

FIGURA IV.7a - Reconstrução simulada do corpo de Prova 1

com neutrons de 8 MeV, 60 projeçSes, largura

da célula e do feixe iguais a lmm, sem ruído.

LIN-COPPE/PFRJ
.0

156.0
153.0
150.0
147.0
144.0
141.0
138.0
135.0
132.0
129.0
126.0
123.0
120.0
117.0
114.0
111.0
108.0
105.0
102.0
99.0
96.0
93.0
90.0

S1N8M1U.HAT (80x80) 3/11/1991 - 24 grty t«v«l«

FIGURA IV. 7b - RvconstruçXo simulada do corpo d» Prova 1

com neutrons d» 8 (1»V, 60 proj*çS«», largura

da célula • do f«ix» iguais a lmm,

cem ruido.
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Nas Figuras IV.5 a IV.7 foi mostrado, que a

analise de materiais de densidade próximas, como é o caso

dos materiais do corpo de Prova 1, é impraticável quando

utilizamos a radiação gama de 662 KeV. Mas, com os

neutrons de 10 MeV e principalmente os neutrons de 8 MeV

torna-se possível uma analise destes materiais. Isto é

também é valido para os neutrons rápidos (acima de 1 MeV)

de uma forma geral devido a forte dependência da sua seção

de choque macroscópica do hidrogênio presente nas amostras,

podendo ainda ressaltar um outro material ou elemento que

possua uma seção de choque mais pronunciada que os outros

(Koeppe, 1980). Observamos que a diferenciação de amostras

reais depende em muito da resolução espacial e tamanho dos

objetos sendo analisados.

IV.2.2 - Resultados Simulados para os Neutrons Térmicos e

Radiação Gama de 662 KeV

Para os neutrons térmicos, simulamos um corpo de

prova diferente, possuindo características interessantes no

estudo com neutrons térmicos. Neste caso, a amostra

utilizada para demonstrar as potencialidades dos neutrons

térmicos foi a da Figura IV.8, que é composta de alumínio,

hidróxido de alumínio e vazios. Na Tabela IV.4

apresentamos a densidade, as seçSes de choque macroscópicas

total para os neutrons térmicos e para a radiação gama dos

materiais utilizados nos corpos de prova. Na Tabela IV.5

são apresentados os NTC calculados p*rm os neutrons

térmicos e radiação gama. 0 material de referência

utilizado foi o alumínio conforme descrito na Tabela IV.1.
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1 - Alumínio

2 - Hidróxido de
Alumínio

3 - Vazio

FIGURA IV. 8 - 0 corpo de prova 2 simulado utilizado para a

avaliação comparativa das fontes de neutrons

térmicos e de radiação gama de 662 KeV.

TABELA IV.4 - Seç3o de choque macroscópica total para os

materiais do corpo de Prova 2 da Figura IV.8

MATERIAL

Vazio

Alumínio

Hidróxido d*
Alumínio
A*(OH>s a 217.

SEÇSO DE CHOQUE MACROSCÓPICA TOTAL
E

COEF. DE ATENUAÇÃO LINEAR TOTAL EM (cm'1)

DENSIDADE

g/cm

O

2,70

2,42

NEUTRONS
TÉRMICOS

0

0,101

0,985

GAMA

0

0,201

0,192
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TABELA IV. 5 - NTC dos materiais presentes no corpo de

prova 2

MATERIAL

Vazio

Alumínio

Hidróxido de Alumínio
A/(OH)

NTC CALCULADD

NEUTRONS
TÉRMICOS

- 1000

0

4792

GAMA

- 1000

0

- 800

Os valores dos NTC sugerem uma grande diferença

para os materiais presentes no corpo de Prova 2, tanto para

a radiação gama, quanto para os neutrons, sendo esta maior.

0 hidróxido de alumínio pode surgir no alumínio muitas

vezes na forma de pó, como um agente corrosivo.

Consideramos nas Tabelas IV.4 e IV.5 que sua concentração é

de 21'/. a da molécula de A/(OH) , para os cálculos da seção

choque macroscópica e dos NTC. Por outro lado, se a

concentração deste material em uma amostra for igual a

concentração da molécula, será difícil a distinção entre

este material e o alumínio através d» uma reconstrução

tomográfica utilizando gama. Enquanto que, para os

neutrons térmicos ínterangindo com hidrogênio a distinção

será fortemente ressaltada, lias, se a concentração for bem

menor, abaixo de 20*/. na concentração da molécula de

Al<OH)9, na reconstrução tomográfica utilizando radiação

gama, esse material pode ser confundido com um vazio,
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enquanto para os neutrons térmicos ainda assim, será

fortemente ressaltado. Nas reconstruçSes simuladas e

experimentais seguimos a última hipótese, mais provável de

ocorrer. 0 corpo de prova 2, que foi somente ^mulado, é

utilizado para analisarmos esta hipótese. Nas

reconstruçSes tomográficas do corpo de prova 2 variamos os

seguintes parâmetros:

a) o número de projeçSes foi variado entre 10,

30, 60;

b) a largura do feixe foi variada entre lmm, 2mm;

c) as contagens inicial sem ruido e com ruido de

1*/.; e

d) a radiação gama de 662 KeV e neutrons

térmicos.

As implicaçSes da variação do número de

projeçSes, largura de feixe e fonte de reconstrução sobre

os parâmetros distorção e flutuação estate» esboçadas nas

Figuras IV.9 e IV.10.
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!0 20 30 40 W 40 70

NÚMERO DE PROJEÇÕES
(a)

ao

3r-

10

NÚMERO DE PROJEÇÕES
(b)

FIGURA IV.9 - Comportamento dos parâmetros distorçSo e flu-

tuaçíu em funçSo do número de projeçSes para

a radiaçZo gama de 662 KeVi a) Largura do

feixe e célula iguais a lmmj b) Largura do

feixe m célula iguais a 2mm.



IO 30 30 40 60 Ml
NÚMERO DE PROJEÇÕES

(a)

10 20 30 40 «J #1
NÚMERO DE PROJEÇÕES

(b)

FIGURA IV. 10 - Comportamento dos parâmetros dístorçSo e

flutuaçSo em funçlo do número de projeções

para os neutrons térmico»! a) Largura do

feixe e célula iguais a imm; b) Largura do

feixe e célula iguais a 2mm.



66

As reconstruçBes tomográficas simuladas do corpo

de Prova 2 podem ser vistas nas Figuras IV.11 a IV.15.

Apresentamos as reconstruçSes para as fontes de radiação

gama de 662 KeV e neutrons térmicos. Na Figura IV.11

fizemos uma reconstrução utilizando dados sem ruído,

podemos notar que tanto para os neutrons quanto para a

radiação gama hA uma definição de todas as regiSes

presentes na Figura IV.8. Porém, a radiação gama não

distingue muito bem o hidróxido de alumínio, do vazio. Os

dois pequenos quadrados nos vértices do quadrado maior

possuem 2mm de lado, e para a radiação gama parecem ter o

mesmo coeficiente de atenuação, enquanto para os neutrons

térmicos essa diferença é muito clara.

Nas imagens IV.12 e IV.13 reconstruímos o corpo

de Prova 2, com rui do de 1'/., 60 e 30 projeçSes. Podemos

notar que mesmo no caso de 30 projeçSes, ainda pode ser

feita uma analise qualitativa dos materiais presentes.

Nas imagens IV.14 e IV.15 mudamos a largura da

célula e feixe para 2mm e reconstruímos o corpo de Prova 2

com ruído de 17., 60 e 30 projeçSes. No pior caso

apresentado, que é o da Figura IV.15, ha uma definição do

alumínio e do hidróxido de alumínio presente na tomografia

com neutrons térmicos, mas para a radiação gama a imagem

não apresenta a contribuição referente ao hidróxido.
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LIN-C0PPE/U7RJ
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( a )

LIN-COPPE/ÜFRJ

SZHT601S.MT (80»80) 2/26/1991 - 2» gray I t v t l t

(b)

FIGURA IV.11 - Reconstruçlo tomografica do corpo de Pro-

va 2. Imagem com 60 proj»çS»s, largura da

célula • do imixm igual a lmmi a) RadxaçZo

gamai b) Neutrons térmico» *»m ruido.
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(a )

LIM-COPPB/OPKJ

SZMT601U.WT (80x80) 2/26/1991 • V, vui t tvt»

(b)

FIGURA IV.12 - Reconstrução omoQráfic* do corpo d» Pro-

va 2. Im*g*m com 60 proj»ç8»s, largura da

célula • do faixa igual a lmm • ruído d* lV.i

a) RadiaçSo gamai b) Neutrons térmicos.
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(a)

LIM-COPPB/DFRJ

S2NT301U.MT (80»«0) 2/26/1991 • 24 way l«v»l»

(b)

FIGURA IV. 13 - Reconstrução toinogrÁfic* do corpo d« Pro-

va 2. Imag»m com 30 proj«çes»s, largura da

célula * do faixa igual a lmm • ruido d» 17.:

a) Radiação gama* b) Neutrons térmicos.
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LIH-COPPB/ÜTRJ
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(b)

FIGURA IV. 14 - Reconstrução tomogrAfica do corpo de Pro-

va 2. Imagem com 60 projaçSas, largura da

célula e do feixe igual a 2mm e ruído de l'/.i

a) RadiaçXo gama; b) Neutron» térmicos.
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(b)

FIGURA IV. 15 - Reconstrução tomogra.fica do corpo de Pro-

va 2. Imagem com 30 projeçSe», largura da

célula e do feixe igual a 2mm : ruído de 17.»

a) RadiaçXo gamaf b) Neutrons térmicos.
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IV.3 - RESULTADOS EXPERIMENTAIS

IV.3.1 - Introdução

Qs resultados experimentais sZo apresentados nos

dois itens seguintes, para duas fases distintas das

experiências:

a) a fase de calibraçZo do sistema fonte-detector

do STAC-3, que foi realizada para a calibraçZo do feixe de

neutrons térmicos do Reator Argonauta, onde apresentamos a

curva de resoluçZo do feixe, e a seçZo de choque

macroscópica de alguns materiais absorvedores.

b) a segunda fase, com a mesa de tomografia

portátil posicionada convenientemente junto ao feixe, foram

realizadas as tomogra"ias de alguns corpos de prova e

comparação com algumas tomograf'as de radiaçZo gama de

662 KeV.

IV.3.2 - Resultados de AvaliaçZo do Sistema Fonte-Detector

do STAC-3

Para a validaçZo dos resultados obtidos com o

feixe de neutrons e com os colimadore» apresentados na

Figura II1.8, realizamos um levantamento da curva de

resoluçSo dos colimadore&, movendo angularmente o conjunto

solidário detetor-colimador «trave* do feixe. 0 resultado

dessa procedimento • uma curva d* contagens am funçXo da

posiçZo angular, dada pela Figura IV.16. A largura a meia
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altura uossui um valor aproximadamente igual ao valor da

abertura do colimsdor, indicando uma efetiva colimaçSo do

feixe de neutrons térmicos provenientes do canal J-9.

Na Figura IV.17 apresentamos dois perfis de

contagens de vários absorvedores dos quais calculamos as

seçSes de choque total para o nosso feixe colimado do

Reator Argonauta. No primeiro perfil, utilizamos várias

folhas de ouro que somadas atenuaram metade do feixe

incidente. No segundo perfil aparecem folhas de cádmio e

folhas de índio (dois perfis) a espessura dessas folhas

também atenuou metade do feixe incidente. Cada contagem

foi obtida com passo de 2mm. As características dos

absorvedores utilizados estSo expressas na Tabela IV.6.

•! -1 0

POSIÇÃO ANGULAR

(Raio
o

FIGURA IV. 16 - Curva de resolução dos colimadores.

da rotaçío do detector igual 100cm - 0,3

corresponde a 0,5cm).



Das informaçSes obtidas da Figura IV.17

calculamos a seção de choque macroscópica total para o

feixe de neutrons térmicos colimados do Reator Argonauta

para os materiais da Tabela IV.6. Esses valores foram

comparados com dados da literatura (HUGHES, 1955; FLEMING,

1982 e HARDT.1981). Os resultados sSo apresentados na

Tabela IV.7 que mostram boa concordância entre os diversos

valores.



75

PASSO DE TRANSLAÇÂO (2mm)

(a)

20 r

PASSO DE TRANSLACAO (2mm)

(b)

FIGURA IV.17 - Perfis de contagem através de alguns absor-

vedores.



TABELA IV.6 - Características dos materiais absorvedores.

MATERIAL
ABSORVEDOR

Ouro
(26 folhas)

índio
(2 folhas)

CAdmio
(1 folha)

DIMENSÕES (cm)

ESPESSURA

0,00508

0,06

O.OO45

ÁREA

rr x (1.27) 2

0,6 x 1,7

1,6 x 1,9

PUREZA

99,997.

99,9 '/.

TABELA IV. 7 - Seção de choque macroscópica dos absorve-

dores.

MATERIAL

Ouro

índio

Cádmio

NESTE
TRABALHO

5,3 ± 0,1

5,9 ± 0,1

108 ± 3

LITERATURA
(FLEMING)

6,26

7,4

113,69

LITERATURA
(HARDT)

6,34

7,34

154,3

PONDERADA
(HUGHES)

5,3

6,4

136

IV.3.3 - AvaliacSo dos Parâmetros d» Qualidade do STAC-3

Na avaliação dos parâmetro» d» qualidade do

STAC-3, com neutrons, foram considerados os trabalhos de
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REIMERS, 1983 e 1984 que definem: a resoluçSo espacial, a

resolução em densidade e o ruido da imagem. No presente

trabalho a imagem analisada foi reconstruída de uma seçSo

transversal de um corpo homogêneo de um cilindro de

alumínio, com as seguintes características:

a) passo de translaçSo: W = 2mm;

b) número de projeçSes: PI = 60;

c) diâmetro do objeto : D = 50,0mm, e

d) tempo de aquisição : At = 2s.

Dessa reconstrução determinamos a seç3o de choque

macroscópica total média do alumínio para o feixe de

neutrons térmicos do Teator Argonauta, que é igual:

0,098 ± 0,007 cm"'

o qual esta em boa concordância com o valor teórico

normalmente encontrado na literatura (HARDT, 1981), que é

igual a 0,099cm . Portanto com um desvio de VA.

Determinamos o ruido propagado para a imagem, e o

valor encontrado foi:

0,014cm~*

Portanto, a resoluçSo determinada * igual a:

14,3'/.
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As curvas MTF que representam quantitativamente a

rescluçSo espacial do sistema tomogrâfico, como as

apresentadas por SILVA em 1990, estSo representadas na

Figura IV.18 em função da variação da abertura dos

colimadores da fonte de radiação e do detector.

iOO

14 I

s I
i

4

" 1FREQÜÊNCIA ESPACIAL (cm" 1 )

!
10 11 12

FIGURA IV.18 - Curvas MTF para (a) abertura dos colimadores

igual a 2mm a (b) abertura dos colimadores

igual a 5mm.

IV.3.4 - "Pornografias com o STAC-1 a o STAC-3

Apresentamos aqui varia» saçSa» da corpos da

prova, reconstruídos a partir da dado» •xp»riment*ís
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utilizando-se o STAC-3 no Reator Argonauta, e o STAC-1 no

LIN-COPPE. As imagens sSo ordenadas para comparação da

seguinte forma: seção do corpo de prova reconstruído com

neutrons térmicos e seção do corpo de prova reconstruído

com radiação gama de ò«S2 KeV. Em alguns casos, somente a

tomografia com neutrons foi realizada, pois com radiação

gama do 5TAC-1 não era razoável em relação aos resultados

que poderiam ser obtidos. As imagens nSo estão

necessariamente em uma mesma posição, em virtude de

problemas de posicionamento no momento da tomografia.

Além disso, os valores das seçSes de choque de

cada material dentro da seção do corpo analisado são

comparados com os valores dados por HARDT em 1981, na

Tabela IV.8.

- Corpo de Prova 3

O primeiro corpo de prova utilizado para

avaliação do sistema tomogr&fico foi um corpo de alumínio

na forma de um copo (Figura IV.19). Realizamos uma

tomografia com 30 projeções, 2mm de passo de translação e

40 raios soma, com neutrons térmicos (Figura IV.20). Com a

radiação gama de 662 KeV, fizemos uma tomografia com 30

projeçSes, lmm de passo de translação e 90 raios soma

(Figura IV.21).

- Corpo de Prova 4

0 segundo corpo d* prova utilizado p«ra avaliaçZo

do «istema tomografico foi um simple» acréscimo de um
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tarugo de ferro de diâmetro aproximado de l,3cm no centro

do corpo de alumínio usado na tomografia anterior (Figura

IV.22). A tomografia de um corpo de prova como esse não

acrescenta nenhuma vantagem tanto com os neutrons térmicos

quanto com a radiação gama, o motivo de sua utilização foi

para verificar a caracterização, com os neutrons térmicos,

de um material com mais alta seção de choque macroscópica.

A tomografia com neutrons térmicos foi realizada

com 30 projeçSes, 2mm de passo de translação e 40 raios

soma (Figura IV.23).

- Corpo de Prova 5

0 corpo de prova 5 foi uma barra retangular de

alumínio de lados igual a aproximadamente 5cm e que possui

um furo também retangular de 0,4cm, que preenchemos com

hidróxido de alumínio (Figura IV.24). A caracterização do

hidróxido de alumínio em relação ao alumínio é realçada

pelos neutrons térmicos, em virtude da presença do

hidrogênio em sua composição, como já foi demonstrado no

item IV.2.4.

Realizamos para o corpo de prova 5, tomografia»

com neutrons térmicos com 45 e 60 projeções, 2mm de passo

de translação e 40 raios-soma. Figura IV.25 e IV.26.

Uma tomografia com 60 projeçSes, lmm de passo de

translação e 80 raio* soma, Figura IV.27 foi realizada com

a radiação gama de 662 KeV.
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Apesar da melhor resolução do feixe de radiação

gama, maior número de pontos da matriz de reconstrução o

hidróxido de alumínio passa quase despercebido na imagem

(Figura IV.27), enquanto para os neutrons térmicos esse

material é bem caracterizado.

- Corpo de Prova 6

0 quarto corpo de prova utilizado foi uma pequena

peça de alumínio contendo furos. O corpo de Prova 6 possui

lados de 2,5 e 10cm e três furos de 0,5, 0,4 e 0,3cm de

diâmetro. Preenchemos o furo de 0,4cm de diâmetro com

hidróxido de alumínio para a realização das tomoqrafias,

Figura IV.28.

A tomografia com neutrons que realizamos possui

36 projeçPes, 2mm de passo de transiação e 60 raios soma.

E a tomografia com radiação gama de 662 KeV possui 60

projeções, 2mm de passo de transiação e 60 raios-soma.

Apesar da melhor qualidade da imagem produzida

pelo STAC-1, com a radiação gama para esta corpo de prova

não distinguimos entre o vazio e o furo contendo Hidróxido

de Alumínio, porém podemos perceber o furo menor. A imagem

produzida pelos neutrons pod» diferenciar entre os dois

furos maiores, Figuras IV.29 e IV.30.
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- Corpo de Prova 7

Outro teste foi com um material de alto número

atômica passivo de uma investigação com neutrons térmicos.

Um colimador de chumbo de 4cm de di&metro e abertura de

colimaçSo de 0,4 x 0,4 cm , tipicamente utilizado para

colimaçSo de radiação gama, foi escolhido para ser

tomografado com neutrons térmicos, "igura IV.31.

Na Figura IV.32 apresentamos a tomografia do

corpo de Prova 7 com 60 projeçSes, lrwn de passo de

translaç3o e 5O raios soma.

- Corpo de Prova 8

O corpo de prova 8 é apenas uma pequena alteração

do corpo de Prova 5 que foi acrescido de pequenas

quantidades de borracha na sua superfxcie, Figura IV.33.

A tomografia realizada com neutrons térmicos

caracteriza bem a presença desses materiais. Ela foi

realizada com 60 projeçSes, 2mm de passo de translaçSo e 40

raios-soma (Figura IV.34).



FIGURA IV.19 - Fotografia do corpo de Prova

LIN-COPPE/PrRJ

E3NTI0ZV.MAT (60x80) 3/27/1991 • 2* ar«y l«vt( i

FIGURA IV.20 - Tomografia com neutrons do corpo de prova 3,
com 30 projeções passo de transiação igual
a 2mm e 40 raios-soma.



LIN-COPPE/UFRJ

1.7
0.9
0.0

ê3G501V.H«T (160x160) 1/27/1991 - 24 gray levels

FIGURA IV.21 - Tomografia com gama de 662 KeV do coroo de
prova 3, ccri 30 pro jeções, passo de trans i a -
ç3o igual 3 1 mm e 90 raios-sama.

FIGURA IV .22 - Fotografia do corpo de Prova 4.
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£4nr562V.H«T (80x80) 3/27/1991 - It, gray levels

a 2mín e JO raios-scma.

FIOURA IV. 24 - Fotografia do corpo de Prova 5



LIN-COPPE/UFRJ

E6NT452V.MAT (80*80) 3/27/1991 • 24 gray levels

FIGURA IV.25 - Tomogrsfia com neutrons do corpo de Prova - ,
com 45 projeções, passo de translação igual
a 2mm e 40 raios-soma.

LIN-COPPE/ÜFRJ

E6MT602V.WAT í80»80) 3/27/1991 - 24 arty I t v t l *

FIGURA IV.26 - Tomografía com neutrons do corpo de Prova 5,
com 60 projeçaes, passo de translaçSo igual
a 2mm e 40 raios-soma.



LIH-COPPE/ÜFRJ

WSJ.WAI (160x160) 1/1/1980 - 24 gray levels

FIGURA TV. 27 - Tomogra-fia com gams 662 KeV do corpo de Pro»ò
5. com 60 projeçSes, passo de transi-acJCo
igual a lmm e aO raios-soma.

I

FIGURA 1^.28 - Fotografia do corpo de Prova 6.



FIGURA IV. 29 - g ia com neutrons -Io corpo 08 Pr
com 36 projeçSes, pdsso de trõnslaçSo
á 2mm e &0

LIN-COPPE/PFRJ

WCC5.MAT (80n80) 1/8/1991 - 24 gray l*vtl$

FIGURA IV.30 - Tomografia com gam* de 662 KeV do corpo de
Prova 6, com 60 proj«ç3»«» passo d* transla-
çSo igual a 2mm « 70 raios-soma.



FIGURA TV. 31 - - ü í 3o zcrzo

LIN-COPPE/DFRJ

E1OMT6OZ.HAT (80»80) 5/27/199t - 2» »r»y l«vtt»

FIOURA IV. 32 - Tomografia com neutrons do corpo d» Prova 7,
com 60 proj«çS«s, passo de translaçío igual
a lmm e 50 raios-soma.



FIGURA IV.33 - Fotografia do corpo d» Prova 8.

E11N1M2.MAT (80x80) 3/27/1991 - 24 gray Itvclt

FIGURA IV. 34 - Tomografia com neutrons do corpo d> Prova 8,
com 60 projaçSes, passo d» translaçSo igual
a 2mm e 40 raios-soma.



Podemos concluir que apesar de algumas distorçSes

nas imagens reconstruídas, pudemos comparar as situaçSes

diferentes que experimentamos, quando utilizamos a radiaçXo

gama e o neutrons. Esses aspectos podem ser verificados

para os corpos de prova no qual os neutron» podem

caracterizar muito bem, pequenas quantidades de Af(OH) ,

sendo que, para a radiaçSo gama ele passa quase

despercebido. Outro caso interessante e o caso do corpo de

prova 8 que alem do hidróxido de alumínio contem pequenas

quantidades de borrach», que foram também muito bem

caracterizada pelos neutrons térmicos.

Podemos citar ainda, a possível investigaçSo do

corpo de prova 7, o colimador de chumbo, pelos neutrons

térmicas. Se utilizássemos a radiaçXo gama nio seria uma

opçSo pratica, pois o chumbo alem de ser um material de

alto número atômico é blindagem p»r» radiação gama.

Vale ressaltar que as tomografias com neutrons

foram realizadas com um planejamento de um tempo máximo em

torno de 150 minutos, este tempo máximo visava a uma

operacionalidadw ótima do Reator Argonauta, como foi

explicado no Capitulo III.

Como e mostrado na Tabela IV.8, as seçSes de

choque dos matérias tomografado* estXo em razoável

concordância com vaiorws d* literatura. No entanto, nio

encontramos n* literatura, uma seçXo de choque para o

hidróxido de alumínio e • borracha presentes em várias

seções reconstruídas dos corpos de prova.
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TABELA IV. 3 - Quadro comparativo d* scçO** d» choqu*.

MATERIAL

AMOSTRAS

CORPO DE
PROVA 3

CORPO DE

PROVA 4

CORPO DE

PROVA 5

CORPO DE

PROVA 5

CORPO DE

PROVA 6

CORPO DE
PROVA 7

CORPO DE
PROVA 8

COMPOSIÇ2D

alumínio

alumínio

fmrra

alumínio

hidróxido d*
alumínio

alumínio

hidróxido de
alumínio

alumínio

hidróxido óm
alumínio

chumbo

alumínio

hidróxido d»
alumínio

borracha

SEÇJD DE CHOQUE(cm"*)

LITERATURA
(HARDT)

0,099

0,099

1,19

0,099

0,099

O,O99

0,369

0,099

EXPERIMENTAL

0,093

0,093

1,33

0,098

0,443

0,100

0,380

0,O98

0,3*»

o,z*e

0,099

0,334

0,422

DIFERENÇA %

-4,0%

-6,1%

16%

-1.0%

1,0%

1,0%

-5,7%

0%
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CAPÍTULO V

CC+EMTÁIHOS E CONCLUSÕES

A utilizaçSo d* fontes de neutrons em

reconstrução tomoarafica COM detecçSa ativa, no Brasil, *

U M importante contribuição deste trabalho. Pudemos

Mostrar que mesMo COM UM baixo fluxo d» nfatnait (IO*

n/(cMZ.s)) conseauimo* resultados superiores em alQuns

casos, aqueles COM a radiação ga«a de 662 K*V.

Durante a exccucSo dvstv trabalho otwrviwn •

conclulMos alquns pontos iMportantas para o s«u

d»s«nvolviM»nto atual • posterior, • sabawos que este

trabalho representa apenas UM inicio.

V.l - VANTAGENS DE UTlLIZAÇMD DA TOTIOGRAFIA COW WCUTRONS

Os resultados obtidos neste trabalho deraM inicio

a U M serie de desenvolvimentos para aperfeiçoamento e

pesquisas especificas de alquns Materiais, utilizando-se a

técnica nZo-destrutiva com neutrons.

As reconstruções tomogràficas com neutrons

térmicos puderam caracterizar muito bem a presença de

compostos nidrogenados, como foi o caso dos corpos de prova

2 (este através do estudo simulado), 5, 6 e 0 festado

experimental). Os corpos de prova 2, 9, 6 eram corpos de

alumínio com pequenas quantidades de hidróxido de alumínio.



• o corpo d* prov* 8 possui*

borracha. As reconstruções tomogr&ficas com gaav» O» 662

KeV nSb caracterizara* muito b w a prtwnçt do hidróxido d»

aluMlnio nctfM corpos d* prova, podendo ainda contundir a

sua presença COM pequenos furos ou vazios.

Pudemos notar que alguns Materiais COMO o chwbo,

(corpo d» prova 7) podem ser sais ffaciIsente investigados

coa> os neutrons térmicos, que COM radieçSb gam» de 662 Kev.

Este fato representa UM* vantagem na utilização dos

neutrons e e bastante característico, ta virtude de ser o

chuMbo UM Material de alto núeero atoMico bastante

apropriado para U M blindage* da radiaçSo

Porem, Materiais COMO OS compostos hidrogenados

de uma forma geral, sZo muito difíceis de serem

reconstruídos com os neutrons térmicos, quando possuem

dimensões nm ordem de alguns centímetros. Isso deve-se a

alta seçXo de choque desses Materiais.

A reconstrução tomogrâfica de materiais

hidrogenados, que possuem mais que alguns centímetros, *

Mais convenientemente de serem realizadas com neutrons

rápidos, como e o caso dos neutrons de 8 e 10 nev. Estes

neutrons, em uma reconstruct© tomogrâfica, podem

diferenciar muitos materiais hidrogenados com densidades

próxima*, enquanto que uma reconstrução tomogrâfica com

radiaçKo gama de 662 KeV torna essa diferenciação difícil.



Conclui aos que se pudéssemos escolher * energia

d* font» d» neutron». caracterizaríamos alguns materiais mm

UM tomografia ateis QU« outros, ou mesmo UM único material.

V.2 - QUALIDADE PAS IHA6EHS

A qualidade das. imagens experimentais

reconstruídas, COM neutrons térmicos, ncttt trabalho*

ser considerada boa. Apesar de uma colimecSo do feixe de

neutrons térmicos de 9 x lSmm , obtivemos resultados

iMportantss, ono» MostraMos dif«ranças sanslvai» no uso dos

neutrons tarMicos • da radiaçSo gaaa 662 KaV. Os

parAMMtros d» qualidade do nosso «istWM toMogrAfico

apresentado aqui, nSo pode* siMplesaente sere* coaparados

aos de UM sistawa toMografico coMercial, pois nanhuM deles

utiliza* neutrons COMO font* d» radiaçfto.

As iMaqens siauladas possuem Melnor qualidade,

pois • suposto seMore que a radiaçXo sejaM Monoenerqetica,

e que a colimaçSo seja no MAXÍMO igual a 2 MM.

V.3 - RAZm CUSTO-BENEFICIO PA8 FONTES UTILIZADAS WA

T0H06WAFIA

O custo de fontes de radiação gaaa e raios x e UM

dos fatores que coloca certa vantagem destas sobre os

reatores e aceleradores, embora nos casos aqui expostos os

benefícios sejam menores. Principalmente, quando

utilizamos materiais como os apresentados neste trabalho.

Além disso, as informações de uma tomografia com neutrons



pod* se»pro w complementar a U M tomografia COM radiacSo

gam* ou rain X, fornecendo novas informações.

V.4 - DESVANTAGENS NA BE ALI Z A Ç » DE TOHOOnATIA CQH NtUTRCNS

As tjesvantagens d* realização d* U M tomografia

co« neutrons e»> testes nSD cestrutivos esta. no fato do seu

•lto custo. • a pouca disponibilidade d* fontes d» neutrons

no Brasil. Enquanto, as fantas d» radiaçSo gama ou raios X

possum» restrições baw wnorii, ha»<tndo inúaeras dvlas mm

Universidades. Institutos e Industrias.

A intensidade das fontes existentes e também uma

liaitaçSo que impede a rapidez no processo tcvografico

computadorizado, razSo pela qual. tivemos que usar um feixe

de neutrons COM abertura de colimacSo bem maior que a

utilizada ea Muitos tomografos comerciais ou ••«mo no

STAC-1 onde a abertura de colimacSo e igual 1 x lOmmM.

Porem esses problemas podem ser parcialmente

resolvidos com a utilização de uma fonte isotôpica de

neutrons ou um acelerador portátil.

V.9 - SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

Pmrm um trabalho futuro sugerimos colimeçSes

menores, talvez de 2 x IOMM* para a produção de imagens de

melhor qualidade, e a realização d* tomografias com

interrupção de um dia para outro» •» virtude de nto poder

um reator de pesquisa» como o do IEN/CMCN trabalhar
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interrupçBes diárias. Aiea disso, ua estudo do fei.se de

radiação gaaa associado aos neutrons do Reator Argonaut*

pode resultar n» produção de U M iaagea tanto para radiação

gaaa quanto para os neutrons.

Os n*utrons teraicos ea uaa reconstrução

topográfica podea ser utilizados no estudo de peças de

•lualnio que contenhaa interim aante piquimi quantidades

de borracha ou vazios, ou eesao aluainio coa pequenas

quantidades de hidrô«ido de aluainio, que nto prnlaa serea

diferenciados coa a radiação gaaa. O aluainio e usado COMO

coaponente ea varias areas da industria entre as quais, a

industria espacial, que ja despertou o interesse da

radiografia coa neutrons, por possuir estes aeteriais. ea

seus produtos finais (Neutron Radiography (3) - Proceeding

of the Third World Conference, 1989).

Sugeriaos ainda, a realização de toaografias

utilizando- se os neutrons de 8 e 10 neV do Ciclotron do

IEN/CNEN para coaparaçao coa os resultados obtidos coa os

neutrons taraicos do IEN/CNEN.

Outras energias de neutrons filtrados de reatores

nucleares aostrae-se taetoee proaissoras, coao e o caso dos

neutrons filtrados coa oxigênio, que produz feixes de

neutrons de 2.39 heV (KOEPPE, 1981).

O desenvolviaento de ua sisteaa que utilize tanto

ua feixe neutrons, quanto ua feixe de radiação gaaa

associado ea uaa fonte isotopica pode ser desenvolvido para

uso de caapo.
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APÊNDICE A

FONTES DE NEUTRONS

A.I - INTRODUÇÃO

As fontes de neutrons sSo obtidas principalmente,

a partir de três formas principais: fontes radioativas,

aceleradores de partículas e reatores nucleares. As

características de uma fonte de neutrons estSo normalmente

relacionadas ao espectro de energia, a intensidade e ao seu

custo de manutençSo,

As fontes radioativas de neutrons ou isotópicas

de maior atividade sSo formadas a partir, de um isótopo

emissor de partículas alfa, e um isótopo de Berllio

absorvedor da partícula alfa (X-Be). Por exemplos Am-Be,

Ra-Be, etc. A intensidade dessas fontes varia normalmente

entre 10 a 10 n/s, e possuem um espectro amplo em energias

de neutrons. A termalizaçSo de um espectro dessas fontes

conduz a fluxo de neutrons da ordem de IO* a 10*n/(cmz.s),

que * um fluxo baixo e de pouca resoluçSo em energia para

fins neutrongráficos e tomogr&ficos.

As fontes de neutrons produzidas através de

aceleradores de partículas carregadas, utilizam alvos leves

e partículas como os deuterons e os prótons, que sXo

acelerados até «tingirem energias suficientes para

produzirem neutrons» A intensidade dessas fonte» varia de
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? AO

10 * 10 n/s, • pod» possuir uai espectro «ais ou «anos

««pio. Porém. * produçXo d* ntutrons monoena>rg«>ticos *

possível, principalmente, quando o deutério * usado C O M

alvo. No acelerador Ciclotron do Instituto d» Engenharia

Nuclear da ComissXo Nacional d» Energia Nuclear (IEN/CNEN).

a produçZo d» neutrons * realizada C M partículas

aceleradas de deutério que incide* eat uai alvo também de

deutério, provocando a reaçXo principal D(D,n)*He.

O custo desta produçXo d» neutrons é alto.

tornando-se cada vez aiais «levado quanto aiaior a

intensidade de neutrons produzidos. No Ciclotron, a

intensidade de neutrons atinge norMlaantt uai valor eai

torno de 107n/s.

• O CICLOTRON DO IEN

O Ciclotron, isocrono, coaipacto de energia

variável, modelo CV-28, foi projetado e construído no

inicio da década d» 70 no IEN/CNEN.

Suas aplicaçSes atingem inúmeros domínios, tais

como: fisica dos sólidos, danos por irradiação, produçXo de

radioisotopos, produçXo de neutron** etc. Este trabalho

interessa-se pela produçXo de neutron». Na Figura A.i

aparece um esquema representando a produçXo dos neutrons no

Ciclotron do IEN/CNEN.

A produçXo da neutron* «trave* do Ciclotron *

atingida com o bombardeamento de deu ter on* an alvo* d*
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dautario, produzindo a rmmçWo principal d(D.n)\i». A

ruçlb possui UMA «nvrgia liaiar d* S l*aV a os dautarons

poda* sar acalarados ata «tingira* a «ncrgi* da 14 HaV. O

Q da raaçSb * apron iaadaMnt» 3 H»V. Mtutrons

•ono»n*rg*tico* na faixa dl B i 17 H«V poda» »»r produzidos

COM u»* intansidad* da IO n/s.

As caractarlsticas do Ciclotron CV-28

Tipo t Isocroao

Fabricanta t Thv Cyclotron Corp.

Modalo t CV-28

Paso t 23 ton.

DiA»atro Polar t 96 CM.

Raio da Extração * 42 c».

Nttaaro da Satoras i 3

C**po Magnético Médio i 18,5 K Gauss

Estabilidada do Ca«po nagn*ticot ± 10*9

Nomaro da Das t 2

Fonta da Ions i Panning

Fator da Sarviço s 1OX vriàvml

ExtraçSo i Elatrostatica

PrassXo da OparaçSo i 4 n 10~* Torr

Estabilidada da Fminm t t IX

EmitAncia Radial i 90 «rad

Emitância Axial i 90 «trad

RasolucSo am Enargia (FHHM) » 0,9X



199

PI0WA A.1 - Lviant» mostrando • Aro* fxptriamtal <f«

obtonçflb do fminm úm neutrons no Cielotron.
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0s re*tor»» nuclHrn de pesquisa produza* em

condições normais d* optricte, «MI fluao de

teraicos n* faixa de 1O* • lO*n/( .rm*.s). Portanto, pos

valor»» D M maiores que as outras fontes de neutrons. O

custo do funcion•—nto do reator * alto* mas se o reator

pod» trabalhar para realizar diversas funções «st» custo

pod* s*r otimiza

" O REATOR nflGOMBUTA DO IEM/ÇJgH

O Reator Argonauta • \m rvator d* pesquisa d»

baixa potência. Atualaant»* «1» opera a uaa potência de

170 watts. O reator • utilizado e*» aulas didáticas no

treinawento de pessoal e no desenvolvimento de varias

pesquisas nas areas nuclear e afie. O fluxo de neutrons

tereicos na coluna tereica e de aproniaadaeente

lO*n/(ce*.s) a 17O watts. O reator possui vArios canais de

salda do feixe de neutrons, sendo que o eais apropriado

para este trabalho que utiliza o reator COMO fonte, e o

canal de irradiacSo J-9, onde muitos trabalhos de pesquisa

ja forae realizados dos quais podamos citar alguns como

FARIAS, 1983 e VOI, 199O.

A Figura A.2 apresenta uma vista em corte da

seçto horizontal do reator, mostrando a configuraçSb atual

dos elementos combustíveis que compPem um quarto da regiSo

angular entre dois tanques concentricos de alumínio, com

seis elementos combustíveis separados por cunhas de

grafite. Nesta mesma figura «parece o canal de irradiacSo

J-9, onde a 170 watts o fluxo * da oroem de lO'n/Cem'.s) na
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Mid*. utilizando-se o coliaador paralelo de grafite. Na

Figura A.3 aparecea c»m cortsi do canal J—9 • do coliaador

paralelo d* grafit».

As facilidades de uso do canal J-9 vSo desde o

fluxo de neutrons mais alto, até a opçJEo de escolha ou

combinação de três coliaadores possíveis. coliaador

divergente de grafite, paralelo de grafite e divergente de

parafina, cujas características foraa estudadas por SANTOS

em 1977.

0 coliaador paralelo (Figura A.3) utilizado neste

trabalho apresenta n» extremidade que fica ea contato coa o

tanque de alumínio do núcleo, um tarugo de grafite com três

polegadas e duas pastilhas de bisauto de 0,3 polegadas

cada. O tarugo de grafite aumenta a produção dos neutrons

térmico* e o bisauto diminui a dose de radiação gama

advinda do canal de irradiação.

As características do Reator Argonauta

Moderador t Grafite e água

Refletor i 6rafite (lateral)

Água (superior e inferior)

Refrigerante t Água

Potência Máxima i 10 KM (carregamento em 2 lâminas)

Potência Usual t O.17 KM

Fluxo Térmico Máximos 1,2 x 10ttn/(cm***eg) (no elemento
combustível)

Fluxo Térmico Médio t 0,57 n 10Mn/(ca*>seg) (no elemento

combustível)

Fluxo Térmico Usual t 2,9 x 10* n/(cm*s) (no núcleo)
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FIGURA A.3 - a - Vista horizontal do canal J-9|

b - Vi»ta vortical do canal J-9

c - Vista do eolimador paralolo do grafito.
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FIGURA IV.25 - Tomografia com neutrons do corpo de Prova r,
com 45 projeçSes, passo de translaçSo igual
a 2mm s 40 raios-soma.
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FIGURA IV.26 - Tomografia com neutrons do corpo de Prova 5,
com 60 projBç8»s, passo de translaçSo igual
a 2(n(n 9 40 raios-soma.


