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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários

para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D. Se.)

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM NÊUTRONS TÉRMICOS E

DETETOR A GÁS SENSÍVELÁA POSIÇÃO

Maria Ines Silvani Souza

Dezembro/2001

Orientador: Ricardo Tadeu Lopes

Programa: Engenharia Nuclear

Neste trabalho foi desenvolvido um sistema tomnográfico de terceira geração

utilizando uni feixe de nêutrons térmicos paralelo e detetor a gás sensível à posição. A

primeira etapa constituiu na realização de tomnografias usando um feixe divergente de

raios-X com um detetor projetado e construído para essa finalidade. A segunda foi

converter o detetor para deteção de nêutrons térmicos utilizando materiais conversores

de nêutrons em partículas carregadas e utilizá-lo em sistemas tomnográficos para

obtenção de imagens. Para isto, foram testados como conversores de nêutrons uma folha

de gadolínio natural, colocada na face interna da janela do detetor, e o gás 3He

enriquecido substituindo o argonio-metano usado na deteção de raios-X. Além do 3He

puro, ele foi também utilizado com argônio-metano, e depois com propano, com a

finalidade de verificar a eficiência e a resolução do detetor com essas misturas. Em cada

modificação foram medidos os parâmetros que avaliam o desempenho do detetor e o do

sistema tomográfico.

O estudo do potencial dessa variação no detetor foi realizado através de

tomografias de corpos de prova contendo materiais, aplicáveis em engenharia, com

coeficientes de atenuação conhecidos tanto para nêutrons como para raios-X.

Adicionalmente, foram também realizadas tomnografias com nêutrons trmicos

usando detetores proporcionais BF3 convencionais não sensíveis à posição.

Os resultados foram comparados demonstrando vantagens, desvantagens e

complementaridade entre as diferentes radiações e os diferentes detetores.
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A third generation tomographic system using a parailel thermal neutron beam

and gaseous position sensitive detector has been developed along three discrete phases.

At the first one, X-ray tomographic images of several objects, using a position sensitive

detector designed and constructed for this purpose have been obtained. The second

phase involved he conversion of that detector for thermal neutron detection, by using

materiais capable to convert neutrons mino detectable charged particles, testing

afterwards its performance in a tomographic system by evaluating he quality of he

image arising from several test-objects containing materiais applicable in he

engineering field.

High enriched 3He, replacing lhe argon-methane otherwise used as filling gas for

lhe X-ray detection. as well as, a gadolinium foil, hiave been utilized as converters.

Besides he pure enriched 3He, its mixture wilh argon-methane and later on wilh

propane, have been also ested, in order o evaluate he detector efficieney and

resolution. After each gas change, he overall performance of he tomographic system

using he modified detector, has been anaiyzed trough measurements of he related

parameters. This, was done by analyzing he inages produced by test-objects containing

severa! materiais having well known attenuation coefficients for both thermnal neutrons

and X-rays. In order o compare he performance of he position sensitive detector as

modified to detect thermal neutrons, with that of a convenlional BF 3 detector, additional

tomographies have been conducted. using he last one. The results have been compared

in erms of advantages, handicaps and complementary aspects for different kinds of

radiation and materiais.
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1. Introdução

Tomografia reconstrutiva é um método de inspeção radiográfico não destrutivo

usado para reconstruir seções transversais planas, também denominadas fatias, do

interior de um objeto. A imagem obtida pode ser bidimensional ou tridimensional se

uma ou várias fatias forem reconstruidas, respectivamente.

O termo tomografia auxiliada por cornputador-TAC ou tomografia

computadorizada-TC é usado quando um computador é utilizado na reconstrução da

imagem.

O tipo de tomografia que foi desenvolvido neste trabalho requer o uso da

radiação. Portanto, além da natureza da radiação e como ela interage com a matéria, a

energia é um parâmetro importante pois o modo de interagir geralmente é uma função

também da energia da radiação.

A tomografia pode ser por transmissão, reflexão, emissão ou espalhamnento da

radiação. A escolha apropriada da radiação e a maneira de tomografar dependem da

aplicação em questão. Fatores importantes para a escolha da radiação são o tamanho do

objeto, a informação que se deseja da imagem e o custo do procedimento.

Na tomografia por trnmissão é obtido u mapeamento quantitativo dos

coeficientes de absorção dos materiais que constituem a fatia em cada ponto do piano.

Os valores dependem da natureza e da energia da radiação utilizada. Os níveis de cinza

(ou as cores) da imagem reconstruída são funções desses valores. Portanto, se na fatia

houver diferentes materiais, peculiaridades ou anomralias elas serão registradas na

imagem desde que os materiais constituintes tenham coeficientes de absorção

suficientemente diferenciados pela resolução do sistema.

Para tomografias por transmissão os fatores envolvidos na escolha de uma fonte

de radiação são resumidos por PODD) et ai [ 1] e apresentados na tabela 1.

Este trabalho apresenta um estudo para obtenção de tomografias pelo método de

transmissão com nêutrons térmicos e raios-X usando detetores proporcionais gasosos

sensíveis à posição (DSP). O detetor DSP utilizado neste trabalho foi projetado e

construído no Laboratório Sistema de Deteção do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

(CBPF) para a deteção de raios-X de energia até aproximadamente 50 keV. Para a

deteção de nêutrons térmicos foi introduzido no detetor um material conversor de

nêutrons em partículas ionizantes. Uma folha de gadolínio de 12 in de espessura e o

gás 3 He foram os conversores de nêutrons utilizados neste trabalho. Também foram



obtidas tomnografias com nêutrons térmicos usando um detetor de BF3 não sensível à

posição. Os resultados obtidos foram comparados evidenciando-se as vantagens,

desvantagens e complementaridade entre as diferentes radiações e os diferentes

detetores.

Tabela 1. Fatores envolvidos na escolha da radiação numa tomografia por trnmissão.

Efeto na Imagem Çouiers6e de «Haxware

Ruido Produção da radiação
Resolução Detetores da radiação
Contraste Tamanho do equipamento
Tempo de aquisição Saturação do detetor

Caucultiasda Radiaçi Outro Aspos

Coeficientes de absorção Tamanho do objeto
Espal hamento Custos
Fluxo disponivel

No capítulo i é feita uma revisão bibliográfica, onde são destacados os

principais trabalhos publicados nessa área, e necessários para o desenvolvimento deste

trabalho.

As considerações teóricas são expostas no capítulo III, onde é feita uma

apresentação da idéia básica da tomnografia computadorizada definindo-se também os

parâmetros fundamentais do desempenho de um sistema tomográfico. São discutidas as

principais formas de interação do nêutron com a matéria e feita uma comparação com

raios-X.

No capítulo IV são apresentados os fundamentos teóricos para a compreensão

dos detetores de nêutrons utilizados neste trabalho, isto é, proporcional B3F 3 e os

sensíveis à posição, bem como os critérios usados na transformação do detetor sensível

à posição usado na deteção de raios-X para a deteção de nêutrons.

Nos capítulos V e VI são apresentados os materiais, os métodos e os resultados obtidos

dos sistemas tomográficos com raios-X e com nêutrons, respectivamente.

No capitulo VII é feita uma comparação entre os sistemas tomnográficos

utilizados no trabalho através das tomnografias e dos resultados obtidos.

No capítulo VIII são apresentadas as conclusões e alguns comentários a respeito

dos resultados obtidos e, a partir destes, as sugestões para trabalhos posteriores.

2



11. Revisão Bibliográfica

A técnica de tomnografia auxiliada por computador vem sendo utilizada no

Laboratório de Instrumentação Nuclear da COPPE/UFR desde o início da década de

80. Desde então vários trabalhos de pesquisas vem sendo desenvolvidos, entre eles as

teses de LOPES [2], PEREIRA [3], BRAZ [4 e BESSA [5] que trazem relaa a

história da tomnografia reconstrutiva. Neste trabalho, são citados apenas as publicações

que obtiveram os maiores destaques principalmnente! até a década de 70 utilizando,

muitas vezes, esses trabalhos como referência.

Em 1917,0o matemático austríaco J. RADON [6] estabeleceu as bases teóricas de

reconstrução de imagens publicando uma solução matemática para a determinação da

função distribuição da densidade de uma região estudada através de suas projeções. Em

1921, BOCAGE [7] introduziu a técnica de tomografia convencional (utilizando filme)

na inspeção de camadas de um corpo por transmissão de raios-X. Embora tenham sido

realizados trabalhos em áreas como radioastronomnia por BRACEWELL [8] em 1956,

microscopia eletrônica por GORDON et aí [9] em 1970 e ótica por ROWLEY [10 em

1969, foi a partir de 1970 que a técnica tomográfica tomou um impulso ao ser utilizada

na área médica.

Neste intervalo de tempo também são destacados os trabalhos de TAKAHASHI

[li]j em 1957, de KUHL e EDWARDS [ 12] em 1963, de COMARCK 113] também em

1963 e o de KUHL e ai [14] em 1966. Entre esses trabalhos a maior contribuição foi o

de Comarck. que estabeleceu os princípios da tomnografia utilizando fótons de alta

energia e um detetor Geiger- Muiler. A reconstrução da imagem foi feita através de um

método matemático desenvolvido por ele próprio.

O grande impacto foi em 1973 quando HOUNSFIELD [15] desenvolveu o

primeiro tomógrafo comercial de alta resolução utilizando raios-X que foi patenteado

pela empresa inglesa EMI Ltda. Com isso, ele e Comnarck receberam o prêmio Nobel de

medicina em 1979.

Após o desenvolvimento desse tomógrafo surgiram outras gerações, sempre

visando uma maior rapidez no exame para minimizar o tempo de aquisição. Essas

gerações, basicamente se diferenciam pelo número de detetores e o movimento do

sistema fonte-detetor.

A partir daí multiplicaram-se as aplicações utilizando reconstrução de imagem

em ensaios não destrutivos. Além dos raios-X, também foram empregadas outras
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radiações em tomnografias por transmissão, como: raios-y [16], partículas carregadas

[17] nêutrons [18 e ultra-som [19]. Surgiram também outros métodos tomográficos,

como o método por emissão de raios-y [20], emissão de pósitrons [21], o método de

espalhamento [22] e a obtenção de imagem pela técnica de ressonância magnética [23].

Muitas áreas, além da médica, passaram a fazer uso dessa técnica em análises

não destrutivas, entre elas, a indústria [24], o estudo de florestas e ciência da árvore

[25], fisica do solo [26] e a agricultura [27].

Em relação ao nêutron. descoberto em 1932 por CH-ADWICK [28], KALLMAN

e KUH-N [29] propuseram em 1935 a radiografia com nêutrons, denominada

"6neutrongrafia" ao observarem a diferença na sua característica de atenuação em

comparação aos raios X. Seus resultados não foram de boa qualidade mas indicaram a

potencialidade da técnica. Daí até 1956 muito pouco foi desenvolvido em neutrongrafia.

Em 1956, THEWLIS [30] demonstrou que poderiam ser obtidas neutrongrafias

de alta qualidade utilizando o reator BEPO da Harwell, Inglaterra.

O desenvolvimento da neutrongrafia, em especial com nêutrons térmicos, e os

principais trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadoires da área estão relatados com

detalhes no trabalho de CRISPIM [3 1 e SILVA [32] publicados em 1993 e 1995,

respectivamente.

Na década de 60, pesquisadores do Argonle National. Laboratory (ANL/EUA),

tendo como um dos principais integrantes Harold Berger. publicaram diversos trabalhos

sobre neutrongrafia. Neles foram discutidos os métodos de formação de imagem, os

tipos de conversores de nêutrons, as fontes de nêutrons e o potencial de aplicação da

radiografia com nêutrons térmicos em ensaios não destrutivos (END) de materiais. Em

1962 essa mesma equipe começou a inspecionar elementos combustíveis irrradiados de

reatores nucleares utilizando a radiografia com nêutrons térmicos. Devido ao nível de

radiação proveniente desses elementos, não seria possível fazer a inspeção com raios-X

ou raios-y. O resultado mostrou a eficiência da técnica ao conseguir revelar alterações e

defeitos nas pastilhas combustíveis, bem como a ocalização de outros componentes.

Em 1965, BERGER [33] publicou um livro exclusivamente sobre neutrongrafia.

Por volta de 1976, o sucesso da técnica de tomográfica fez com que os

pesquisadores que trabalhavam com nêutrons se interessassem pelo desenvolvimento da

tomrografia com essa partícula.



Foi feita por BURTON [34] em 1976, a análise de um arranjo hexagonal

contendo trinta e sete varetas combustíveis simulando um componente do elemento

combustível do reator FFTF ( "Fast Flux Test Facility"'). Ele conduziu uma investigação

preliminar de tomnografia computadorizada através de neutrongrafias obtidas em

intervalos angulares de 10 graus. Os resultados mostraram excelente resolução e

estimularam o interesse pela inspeção de elementos combustíveis através de tomnografia

com nêutrons.

Utilizando um espectro de fissão como fonte de nêutrons, HARMIS [35] em 1972

e ZAKAIB et aí [36] em 1977 investigaram os métodos de reconstrução matemática e

os adaptaram especificamente a problema de escoamento bifásico para determinação

de vazios.

Também em 1977. usando o reator de pesquisa da universidade de Missouri,

MILAN et a [37]1 utilizaram um filtro de ferro para produzir um feixe de nêutrons de

24 keV na tentativa de obter um feixe monoenergético. Eram esperados imagens

experimentais to boas quanto as simuladas. Entretanto, a resolução obtida não foi

satisfatória devido ao alto nível de ruído.

Em 1980, SCI-LAPPER et a [38] utilizando filtros de oxigênio lquido

obtiveram bons resultados simulando o elemento combustível do FFTF.

A partir de 1980 houve uma ampliação nos trabalhos em tomnografia

computadorizada que, até então. estavam praticamente sendo aplicadas na inspeção de

elementos combustíveis nucleares.

Ainda utilizando oxigênio líquido como filtro, KOEPP et al [39] obtiveram em

1981 nêutrons de energia 2,35 MeV. Mostraram através de corpos de prova simulando

materiais biológicos, que os nêutrons nessa energia so mais sensíveis que raios-X às

variações nas concentrações dos materiais, produzindo imagens de alta qualidade.

Em 1989, SCHAZ et a [40] desenvolveram um sistema tomográfico

transportável de nêutrons que utilizava diferentes fontes. Demonstraram que nêutrons

rápidos são mais eficientes na inspeção de materiais metálicos espessos ou em detetar

pequenas diferenças de concentração de núcleos leves. Sugeriram também que nêutrons

térmicos são mais adequados na inspeção de pequenas amostras ou objetos contendo

materiais com grandes diferenças nas suas seções de choque macroscópicas totais. Além

disso, utilizaram a radiação y presente no feixe de nêutrons para medidas simultâneas

com nêutrons rápidos.
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Em 1994, CHIRCO et ai [41] utilizaram um tomógrafo de terceira geração com

fonte de nêutrons na inspeção de pequenas amostras hidrogenadas. Utilizaram como

fonte de nêutrons um reator de pesquisa em Roma, montado pela ENEA, TRIGA RCII,

que operava com uma potência normal de MW e produzia um feixe de nêutrons

térmicos de aproximadamente 2 x 1 sn.cm'ls com umna colimação na razão 30.

Utilizando o reator de pesquisa Argonauta do Instituto de Engenharia

Nuclear/CNEN como fonte de nêutrons térmicos, foram desenvolvidos vários trabalhos

envolvendo a técnica de radiografia com nêutrons. Embora alguns trabalhos em

neutrongrafia tenham sido efetuados em 1972 como descrito em 1995 por SILVA [32] e

em 1977 por SANTOS [42] foi a partir da segunda metade da década de 80 que a

radiografia com nêutrons teve uma ênfase maior. Aplicando a técnica neutrongráfica

vários trabalhos foram desenvolvidos utilizando esse reator. Entre eles o de CRISPIM

[31] em 1993 cujo enfoque principal foi a deteção da corrosão oculta em liga de

alumínio, o de SILVA [32] em 1995 com enfoque :ra deteção de microdefeitos por

neutrongrafia térmica, o de SILVA [43] em 1999 qjue utilizou o feixe de nêutrons

térmicos provenientes do reator Argonauta para deteção de narcóticos e explosivos para

aplicação na segurança pública nacional e o de LOPES [44] em 2001, que utilizou as

imagens obtidas por neutrongrafia para identificar micro-organismos.

Utilizando a técnica tomnográfica auxiliada por computador, foram

desenvolvidos. até então, dois trabalhos no reator Argonauta. O primeiro deles

demonstrou as vantagens e desvantagens da tomnografia com nêutrons sobre a

tomnografia com radiação y em ensaios não destrutivos e foi desenvolvido por PEREIRA

[3] em 1991 e publicado por LOPES e PEREIRA [451 em 1994. No segundo,

desenvolvido por BESSA [5 e publicado por LOPES e ai [46] em 1996, foram

inspecionadas amostras de solo compactadas utilizando feixe de nêutrons térmicos. Em

ambos os trabalhos foi utilizado o Sistema Tomográfico Assistido por Computador

(STAC-3) desenvolvido no LIN/COPPE/UFRJ. Esse sistema utiliza um feixe paralelo

bem colimado, de modo que uma projeção é obtida após sucessivos movimentos de

translação do corpo em relação ao sistema fonte-detetor.

Neste trabalho foi utilizado no sistema tomiogrático um detetor sensível à

posição. Com esse detetor os raios soma de uma projeção são todos obtidos ao mesmo

tempo dispensando o movimento de transiação. O desenvolvimento desta classe de

detetores é baseado na câmara proporcional a gás multifilar e teve início na década de

60 para deteção de raios-X.
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Como relataram BOlE et ai [47] em 1982, esses detetores são muito utilizados

em aplicações envolvendo medidas de difração da radiação sincrotron, onde se tem uma

alta taxa de eventos. Devido a capacidade desses detetores medirem também a posição

da radiação incidente com boa resolução em posição, eles são de interesse em estudos

de espalhamento da radiação em pequenos ângulos. Nas áreas de biologia e fisica do

estado sólido são muito utilizados na determinação das estruturas molecular e cristalina.

Também são utilizados nos estudos de estruturas dinâmicas, biológicas ou outras, pois

além da boa resolução em posição eles têm capacidade de registrar taxas de contagens

de aproximadamente 106 S-I.

Entre os trabalhos que apresentam as características do projeto de um detetor

proporcional a gás sensível à posição para raios-X, pode ser destacado o de GABRIEL

[48] em 1977. Ele projetou e construiu um detetor unidimensional utilizando o método

da linha de retardo para transformar os sinais elétricos na informação da posição

radiação incidente.

Embora hoje existam vários outros detetores para as mesmas aplicações, como

os detetores baseados em CCDI( Charge Coupled I)evice) e o filme de raios-X que

ainda é bastante utilizado, o detetor sensível à posição permanece como membro

importante desta coleção disponível para medidas de espalhamento. Isto é relatado com

detalhes por SMITH e a [49] juntamente com o projeto de um detetor bidimensional

para raios-X. também voltado à pesquisas com radiação sincrotron. O projeto foi.

basicamente, uma extensão do detetor unidimensional.

Para nêutrons esses detetores começaram a ser desenvolvidos por ALLEMAND

et aí [50] em 1975, para serem utilizados em experimentos de difração. A utilização do

detetor sensível à posição nesses experimentos onde são detetados, nêutrons espalhados

em pequenos ângulos, requer um detetor com excelente resolução espacial. Detetores

convencionais não possuem esse requisito devido a espessura do espaço de conversão.

Para isso seria necessário uma pressão muito alta num espaço muito pequeno, mas

ambas condições são dificeis de serem atendidas devido a dificuldades tecnológicas.

No projeto do detetor a gás sensível à posição para a deteção de nêutrons é

incluído um conversor de nêutrons em partículas carregadas.

Em 1975, ALBERI et ai [I] desenvolveram u detetor bidimensional para

nêutrons térmicos utilizando como material conversor uma mistura de 3He com argônio.

Nesse caso a reação de conversão é 3He(np)3H.
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Em 1978, JEAVONS et ai [52 e MELCHART et a [53] em 1981,

desenvolveram seus detetores bidimensionais utilizando como conversor urna folha de

gadolínio natural de 1 m de espessura. Nesse caso a conversão do nêutron térmico em

partícula carregada se dá pela captura do nêutron pelo núcleo de gadolínio e a

subsequente emissão de elétrons de conversão interna.

Em 1982 BOLE et ai [54] também desenvolveram um detetor bidinmensional

utilizando uma mistura de 3He e propano como conversor.

Em 1988 ANISIMOV et aI [55] desenvolveramn o detetor sensível à posição bi-

dimensional para ser utilizado num sistema de imagem para obtenção de radiografias. O

conversor de nêutrons foi uma folha de alumínio de 2 mm de espessura na qual foi

depositada por evaporação à vácuo uma camada de 6 im de boro enriquecido a 86% em

'0OB. Nesse caso a reação de conversão é '0OB(naY1Li

A técnica de medida de posição também é utilizada para detetores de cintilação

como é apresentado por STRAUSS et ai [56] em 1981 e em câmaras de ionização como

é apresentado por YU et ai [57] em 2001.

O Laboratório de Sistemas de Deteção do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

(CBPF) vem desenvolvendo esta classe de detetores desde o início da década de 90,

para deteção de raios-X de energias até aproximadamente 100 keV. Entre os trabalhos

desenvolvidos por pesquisadores desse laboratório podem ser destacados o de

BARBOSA [58] em 1992 e o de MARINHO [59] em 2000. BARBOSA desenvolveu

um detetor sensível à posição a gás unidimensional com leitura da posição pelo método

da linha de retardo para experiências dinâmicas. MARINHO projetou e desenvolveu um

detetor de raios cósmicos com localização tridimensional. O detetor sensível à posição

utilizado neste trabalho é unidimensional projetado e construído nesse laboratório para

deteção de raios-X.
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111. Fundamentos Teóricos

I1I.1 Princípio da Formação da Imagem

A base matemática para tomografia reconstrutiva foi instituída por J. Radon [6]

em 1917. Segundo ele, ficou estabelecido que o valor de urna função, que é finita e

contínua dentro de uma região e zero fora dela, pode ser determinado nesta região se um

conjunto de integrais de linha for conhecido para todas as trajetórias dos raios que a

atravessa. Por exemplo, se a região de interesse for a seção transversal de um objeto, a

função distribuição dos coeficientes de absorção dos seus materiais constituintes para

uma radiação específica pode ser determinada.

Na tomografia por transmissão a intensidade da radiação que chega ao detetor

após atravessar uma seção do objeto é função dos coeficientes de absorção e da

espessura dos seus materiais constituintes. Para um feixe de radiação bem colimado,

denominado raio, atravessando uma fatia do objeto como mostra a figura a, o detetor

registra a intensidade da radiação resultante após ser atenuada em cada ponto da

trajetória do raio.

Os pontos da fatia em inspeção são identificados por um sistema de coordenadas

cartesianas (x,y) fixo ao objeto com origem no seu centro de rotação. Os pontos da

trajetória do raio são identificados por um outro sistema de coordenadas cartesianas (r,s)

fixo no sistema fonte-detetor com origem também no centro de rotação do objeto. A

distância de um ponto na trajetória de um raio ao eixo coordenado s é dado por r. Cada

raio é então especificado pelas coordenadas si(r,4) e s2 (r,~), onde 4> é o ângulo que ele

faz com o eixo y. A integral de linha ao longo do raio definido por s e S2 é chamada de

raio soma e é dada por:

p -,0 = (rg$) f(x,y)ds()
-L J 1(r, l) )

onde f(x,y) é o coeficiente de absorção do material no ponto (x,y) da fatia situado na

trajetória do raio (r,4>). Um conjunto de raios soma em um mesmo ângulo é chamado de

projeção ou perfil. A figura b mostra os sistemas de coordenadas utilizados e

esquematiza como é obtida uma projeção da fatia num tomógrafo de feixe paralelo

colimado.
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(a) ~~~~~~~~~~~(b)

Figura 1. Processo de obtenção de uma tomografia bidimensional por transmissão. (a)

destaque da fatia. (b) esquema de como trabalha um tomógrafo de feixe fixo paralelo e

os sistemas de coordenadas utilizados para descrever os pontos e os raios (linha

tracejada).

A atenuação da radiação na matéria é governada pela lei de Lambert [60] que

afirma que para um material homogêneo e radiação monoenergética, camadas de mesma

espessura absorvem a mesma fração da radiação que a atravessam. Matemáticamente,

isto pode ser expresso por:

d _- Cds (2)

onde é a intensidade da radiação incidente, d/I é a fr-ação de radiação removida do

fluxo quando atravessa a espessura ds do material e C é uma constante característica do

material. Para raios-X, C é o coeficiente de atenuação linear g. e para nêutrons C é a

seção de choque macroscópica E.

A equação 2 prediz um decréscimo exponencial na intensidade de transmissão 

com a espessura s:

l o



l1e= iOe3)

onde I e 1 são as intensidades da radiação incidente na fatia e a transmitida após

atravessar a espessura s, respectivamente.

Se o feixe de radiação incidir sobre um material heterogêneo, a intensidade 1 é

escrita por:

=0f12 C(x,y)ds

onde C(x,y) é o coeficiente de absorção no ponto de coordenadas (x,y) da fatia e pode

ser usado no lugar de f(xy) na equação 1, s e S2 São OS limites de integração. Então das

equações 1 e 4 pode ser escrito:

p(r,S) = =- C(.x,y)ds (5)
IO SI

Numa tomnografia a fração da intensidade transmitida 1 o é medida em um

número grande de raios soma através do objeto inspecionado para obtenção de um

conjunto de integrais de linha. Na prática C(x,y) é calculada em um número fito de

pontos passando a ser. uma função discreta:

I n
ln -= Y.C (x, )As i (6)

IO i=1

Na equação 6 são desconhecidos só os valores de Ci (x,y) de cada célula, pois, 1

e o são obtidos experimentalnente através do detetor.

Uma série completa de medidas da fração transmitida sobre todos os raios soma,

obtidos transladando o objeto sistematicamnente por uma mesma distância, no mesmo

ângulo, é uma projeção ou perfil.

Um "pixel" ou umia célula é o termo dado para. cada elemento quadrado de lado

igual ao passo de transiação do corpo ou pela distância entre os raios soma.

A reconstrução da imagem de uma fatia do corpo a partir do conhecimento de

suas projeções em diversas direçóes, envolve uma matemática complexa. Esta é a
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principal razão para o uso de um computador. Vários métodos matemáticos foram

desenvolvidos utilizando algorítimos para a reconstrução da imagem. comum

classificá-los em métodos algébricos (ou iterativos) e métodos analíticos (ou diretos). A

técnica de reconstrução algébrica (ART) é baseada na resolução de sistemas lineares de

equações e a analítica é baseada na reconstrução po:r retroprojeção de cada projeção.

Entre os métodos analíticos é destacado o de retroprojeção filtrada e convolução

utilizado para feixes divergentes e paralelos. Este método, o utilizado neste trabalho, é

ilustrado nas figuras 2, 3 e 4. Comparado com o método iterativo, ele é menos

susceptível a ruído e mais rápido, pois a reconstrução e feita diretamente a partir de cada

dado coletado. O aspecto matemático da teoria reconstrutiva é apresentado claramente

por LOPES [2 e CRESTANA [61] em suas teses e também no trabalho publicado por

BROOKS and DICHIRO [62].
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Conforme a figura 2a uma projeção para um dado ângulo é obtida da

transmissão da radiação. No processo de simples retroprojeção cada perfil de

transmissão obtido é projetado de volta no plano de imagem. Quando esta retroprojeção

é completada para todos os ângulos, uma imagem borrada do objeto original é obtida

como mostra a figura 2b. O borrão ou estrela, resulta da contribuição de cada perfil
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projetado de volta sobre a área que circunda o objeto. Para isso ser evitado, é necessário

que cada perfil seja manipulado (filtrado por convolução) antes de ser retroprojetado.

Esta filtragem introduz no perfil valores negativos que, após serem retroprojetados,

cancelarão os artefatos ao redor do objeto. Esta manipulação (a filtragem.) é obtida

através da convolução de cada perfil com o conjunto de valores da fição filtro

(exemplos: Ran-Lak, Sheepp-Logan, etc.) como é esquematizado na figura 3. Deste

modo, cada projeção é manipulada independentemenle e a imagem da fatia do objeto é

obtida sem borrões, como é mostrado na figura 4.

Girando o objeto em relação ao feixe de radiação em ângulos igualmente

espaçados entre O e 180 graus para feixes paralelos, e entre O e 360 graus para feixes

divergentes, cada "pixel" será atravessado pelo feixe tantas vezes quanto for o número

de ângulos. Com isso serão obtidos os dados necessários à reconstrução da imagem da

fatia em questão. O resultado final é um mapa dos coeficentes de atenuação linear ou da

seção de choque macroscópica se a radiação utilizada for raios-X ou nêutrons,

respectivamente. Na imagem, as cores ou os tons de cinza são ua função dos

coeficientes de absorção em cada ponto da fatia.

111.2 Coeficientes de Absorção

Para uma radiação específica, o valor desconhecido C da equação 6 é

denominado coeficiente de absorção. É uma constante característica do material e

função tanto da natureza como da energia dessa radiação. O valor de C depende de

como a radiação em questão interage com a matéria. Partículas carregadas e fótons, por

exemplo, interagem com os elétrons. Os nêutrons, por não terem cargas, conseguem

atravessar a coroa eletrônica e interagir com os núcleos dos àtomos. Isso resulta muitas

vezes, para uni mesmo material, em valores bem diferentes dos coeficientes de absorção

para fótons e nêutrons.

Geralmente para fótons, esse coeficiente de absorção, também chamado de

coeficiente de atenuação linear, é representado pela letra grega L e para nêutrons é

comumente chamado de seção de choque macroscópica e é representado pela letra grega

X. Em ambos os casos eles têm a dimensão do inverso da unidade de comprimento.

Também é comum utilizar o coeficiente de atenuação em massa, dado pela razão entre o

coeficiente de atenuação linear e a densidade p do material que neste caso é cm 2/g.
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111.2.1 Coeficiente de Absorção para Raios-X

Os principais processos de interação do raio-X com a matéria são a absorção

fotoelétrica, o espalhamento Compton (inelástico) e a formação de pares para energias

maiores que 1,02 MeV. Esses efeitos dependem, de modo diferente, da energia E do

feixe incidente , do número atômico Z e da densidade do material. A figura 5 mostra,

como exemplo, como variam esses mecanismos de interação para o chumbo. No

intervalo de energia até 50 keV geralmente predomina absorção fotoelétrica.
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Da relação 7 pode ser observado que o coeficiente de absorção muda

rapidamente para altos valores de Z. Portanto, numa tomnografia com raios-X, um bom

contraste pode ser obtido tanto entre materiais com alto número atômico como também

entre materiais com umna grande diferença entre seus números atômicos. O valor de x

também tem uma dependência muito forte da energia da radiação. Para feixes

polienergéticos poderá surgir disso um artefato nas imagens tomográficas devido ao

endurecimento do feixe causado pelas primeiras regiões do objeto que interagem com os

raios-X e filtra o espectro de energia do feixe. Na ialgem, este processo filtro produz

um resultado onde a mesma região pode parecer ter um coeficiente de absorção

diferente quando visto em direções diferentes.

II1.2.2 Interação dos Nêutrons com a Matéria

Para nêutrons, os principais processos de interação com a matéria são

espalhamento e absorção. No espalhamento, os nêutrons incidentes são espalhados pelos

núcleos dos átomos que constituem a matéria. No processo de absorção, os neutrons

incidentes são capturados pelos núcleos que constituem a matéria resultando uma reação

nuclear exotérmnica cujos produtos são geralmente partículas carregadas pesadas.

A figura 6 apresenta os tipos de interação que um nêutron pode ter com um

núcleo. A probabilidade de ocorrer uma interação entre um nêutron e um núcleo é

expressa pela seção de choque microscópica a que tem unidade de área sendo

tradicionalmente medida na unidade bam (1 0-24 em2). -A seção de choque total é a soma

das probabilidades dos processos separados.

Os valores de seção de choque para eventos de absorção e espalhamento são

funrções complexas da energia do nêutron incidente, do número de massa e do número

atômico do núcleo. Por exemplo, a seção de choque de absorção para muitos núcleos é

inversamente proporcional a velocidade v do nêutron para baixas energias ( lei I1v).

Além disso, podem ocorrer picos de absorção em certas energias, causados por

ressonâncias que ocorrem quando a energia do nêutron incidente é igual a um nível

particular de energia do núcleo alvo.

Para simplificar dividem-se os nêutrons em duas categorias em função de suas

energias: nêutrons lentos e nêutrons rápidos e discutem-se suas propriedades

separadamente. A energia divisória é arbitrária, mas 10 keV é amplamente aceita [33].
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Na categoria de nêutrons lentos ainda ocorrem subdivisões: nêutrons frios

(E<0,0leV)f, nêutrons térmicos (0,01eV < E < 0,3eV) e nêutronis epitérmicos

(0O3eV<E< 1 0.000 eV).

ESPALHAMENTO ASORÇÃO

EI SICO ENELÁSTICO CAPTURA1 PARTICITLA REAÇÕES FISSÃO
RADIOATIVA CARREGADA COM

PRODU"ÇÁO (ar)

NEUTRONS

reação ffi,) reação (,n') reação(n rey -0-- (np), remções: (.,2n), raf ef
reaçi (n.) <na, (nd) ... (n.3n). (n,4n).. eço(4

Figura 6. Tipos de interação do nêutron com a matéria.

O espalhamento elástico é o principal responsável pela moderação dos nêutrons.

Um nêutron de energia E encontrando um núcleo de peso atômico A, perde em média

urna energia 2EAI(A+1) 2 por interação. Esta expressão, apresentada em [63], mostra

que para reduzir a velocidade do nêutron com poucas colisões, um núcleo de A pequeno

tem que ser usado. Devido a isso materiais contendo hidrogénio são muito utilizados

como moderadores.

No espalhamnento inelástico verifica-se uma perda na energia cinética do sistema.

Nessas reações, o núcleo pode adquirir uma velocidade de recuo e ser deixado num

estado excitado liberando a energia de excitação por emissão de radiação de energia

igual a diferença de energia entre o nêutron incidente e o espalhado.

As reações de absorção são aquelas em que o nêutron é absorvido pelo núcleo

alvo. O núcleo composto formado fica num estado excitado atingindo a estabilidade

pela emissão de fótons ou partículas. Reações de absorção com nêutrons lentos tem

maior probabilidade de ocorrência pois eles permanecem mais temp próximos do

núcleo. Essas interações são geralmente reações do tipo (ny).
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Na faixa de energia intermediária 0,3eV até 10 keV reações de absorção podem

resultar partículas carregadas como alfa, próton ou deuteron. Para nêutrons com

energias mais altas podem ocorrer reações do tipo (n,2n), (n,3n), (n,y) ou (n,ct).

Embora o estudo de interações de um nêutron com um núcleo em escala

microscópica seja a base para entender os processos de interação, as medidas são

geralmente desempenhadas com amostras espessas e que frequentemente contém uma

mistura de elementos. Esses fatores são descritos usando seções de choque

macroscópica apropriadas para volume de materiais.

A definição da seção de choque macroscópica surge da transmissão de um feixe

de nêutrons paralelo passando através de uma amostra espessa que pode ser considerada

como tendo uma série de camadas atômicas. Para cada camada podem ser aplicados os

resultados deduzidos com o conceito de seção de choque microscópica. Integrando

através de camadas atômicas suficientes para alcançar a profundidade x na amostra, a

intensidade (x) do feixe transmitido é:

1(x) =I.e-N.o'.x (8)

onde í,, é a intensidade do feixe incidente na amostra, N é a densidade de átomos e art é

a seção de choque microscópica total. A seção de choque macroscópica total é

Y,= a,.N, tem dimensões de cm- e é o coeficiente de absorção da equação 6.

É importante notar que a fração de nêutrons transmitidos (x)/lo depende da

energia dos nêutrons através da dependência da seção de choque microscópica Ca com a

energia. Se a amostra é composta de i elementos, a seção de choque macroscópica total

é a soma das seções de choque dos elementos individuais.

2: = 2:1 + 2:2 +2:3 . ........ +(9)

A densidade de átomos para cada elemento i é dada por:

Ni PJVa.n 10

M (0

onde p é a densidade do composto, M é o peso molecular do composto, Na o número de

Avogrado e n é o número de átomos do elemento i emi uma molécula.
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Muitos trabalhos em radiografia com nêutrons, têm se referido a nêutrons

térmicos, por serem facilmente detectáveis e por apresentarem características favoráveis

a atenuação. Esses nêutrons são assim denominados por estarem em equilíbrio térmico

com o meio. A maioria dos nêutrons térmicos tem energia de 0,025eV, obtida da relação

E=kT, onde k é a constante de Boltzman e T é a temperatura ambiente [64].

Para muitos elementos, a seção de choque total para nêutrons nesse intervalo de

energia tem uma componente de espalhamento praticamente independente da energia e

uma componente de absorção com dependência (1/E)" 2 . A figura 7 mostra as seçôes de

choque de espalharnento e a total do alumínio em funç:ão da energia do nêutron [ 1].

As seções de choque dos materiais para nêutrons térmicos variam aleatóriamente,

e não gradualmente, e de modo ordenado com o aumento do número atômico e da

densidade como é o caso dos coeficientes de atenuação linear para raios-X e raios-y. O

sucesso da tomografia com nêutrons é devido a essas diferenças.

Alguns elementos como o cádmio, boro e gadolínio tem seção de choque alta,

enquanto outros como o urânio e o chumbo são praticamente transparentes comparados

a atenuação pelos raios-X.

A figura 8 mostra os coeficientes de absorção para nêutrons térmicos e para fótons

de diferentes energias em função do número atômico.

¶0 *~~~~~ seçãode choque total
o seço de choque de espalhamento
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Figura 7. Seções de choque de absorção e espalhamnento do alumínio em função da

energia do nêutron.
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Figura 8. Coeficiente de absorção total dos elementos para nêutrons térmicos e fótons

monoenergéticos.

O contraste obtido entre materiais nas imagens tomográficas é uma função das

diferenças nas suas seções de choque. Por exemplo: para um sistema com nêutrons

térmicos, compostos baseados em hidrogênio serão altamente visíveis contra um

"background" de alumínio. Isso porque seus coeficientes de atenuação de massa são

diferentes por aproximadamente duas ordens de grandeza: 3,16cm 2/g para água e

0,04cm 2Ig para o alumínio. Entretanto a diferença entre zinco e chumbo é pequena:

0,04cm.2/g e 0,03 8CM 2/g, respectivamente.

O limite da espessura dos materiais que podem ser examinados com nêutrons

térmicos é definido pela espessura do material que atenua o feixe incidente em

aproximadamente 90%. A Tabela 2 apresenta os valores desse limite para alguns

materiais aplicáveis em engenharia. Devido à forte atenuação dos nêutrons térmicos em

hidrogênio, a inspeção de materiais hidrogenados é umia das maiores potencialidades da

utilização dos nêutrons em relação aos raios-X. Materiais plásticos, borracha, óleo,
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materiais explosivos, drogas como cocaína, e outros., quando encapsulados em metais

pesados, como o chumbo, tomna a inspeção com nêutrons indispensável. O apêndice 1

apresenta algumas das potencialidades nas aplicações da radiografia com nêutrons

térmeúos.

Tabela 2. Espessura do material em milímetros que atenua um feixe de nêutrons

térmicos em 90%.

-Material mm Material MM-

gadolínio 0.017 tungstênio O2.

cádmio 0.169 férro 23.0

boro -038 aço 26.0

mercúrio 1.68 cobre 28.0

índio 4.1 benílio 37.0

ouro 5.0 urânio 43.0

resina epox 5.0 titânio 49.0

polietileno 6.6 cromo 52.0

polipropileno 6.7 carbono 62.0

ny-lon 7.3 teflon 79.0

prata 7.8 chumbe. 81.0
+3cobalto 83 1zinco 105.0

inconel 8.4 vidro 112.0

acrílico 8.8 zUtÔfliio 132,0

agua 9.2 bismuto 166.0

fenol 9,5 magnésio 171.0

poliestireno 10.0 estanho 180.0.

níquel 14.0 alumínio 265.0

tântalo 17.0 silício 287.0

platina 21.0 enxofre 575.0
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111.3 Qualidade da Imagem

O desempenho de um sistema tomnográfico nunca é tão bom que dele se possa

obter imagens iguais ao objeto real. É difícil definir a qualidade de uma imagem de um

modo objetivo pela percepção visual. Existem parâmetros mensuráveis que

especificam a detectabilidade do sistema, isto é, como ele revela na imagem as

estruturas finas do objeto e a visibilidade na imagem de regiõSes de diferentes materiais

ou de anomalias existentes no objeto. A resolução espacial e a resolução em densidade

são parâmetros que podem ser medidos e caracterizam um sistema tomnográfico, já a

visibilidade do objeto na imagem é dada pelo contraste e pela razão sinal para o ruído

(RSR). Esses parâmetros não são independentes um do outro, portanto, não se pode

otimizar todos eles e são os principais responsáveis pelo deterioração de uma imagem.

III.3.1 Resolução Espacial

É o parâmetro que mede o grau em que uma tomnografia pode ser usada para

revelar detalhes da forma de anomalias, de estrutura fina, existentes no objeto cujo

contraste em relação ao fundo seja suficientemente alto.

Para melhor compreensão parte-se do conceito de resolução em distância,

esquematizado na figura 9. Nela a resposta do detetor é obtida para um objeto contendo

duas anomalias idênticas e com alto contraste em relação ao fundo, e pequenas o

suficiente para ser chamadas de ponto. Quando elas estão bem separadas a densidade

ótica ou a contagem no detetor na posição das anomalias é nitidamente diferente da

contagem na região de fundo. A medida que elas s aproximam essa diferença AC

diminui até ser tão pequena que não se consegue distinguí-las como entidades

separadas. Usualmente é necessário um AC maior do que 1 0% para as anomalias serem

detetáveis visualmente como duas [65].

O objeto da figura 9 é conveniente para introduzir o conceito, mas é

impraticável do ponto de vista experimental porque, por serem as anomalias muito

pequenas, a intensidade do feixe de radiação que passa através delas é muito baixo. O

mais comum é utilizar uma folha opaca contendo uma fenda estreita transparente à

radiação. A resposta de dois sistemas tomnográficos diferentes para esse mesmo objeto é

mostrado na figura 1 0, tendo o sistema 1 o poder de resolução maior do que o sistema 2.
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Figura 9. Duas anomalias pontuais transparentes à radiação separadas por distâncias

diferentes num objeto opaco à radiação. Separadas, el-as são distinguíveis como duas.

Bem próximas, seus contornos se interceptam e não são mais distinguíveis como duas.

A descrição matemática das curvas da figura 1 é conhecida como "Line Spread

Function" (LSF) do sistema. a resposta do sistema para um objeto teste ideal e é

utilizada na obtenção da função transferência de modulação (MTF) do sistema

tomográfico.

o 2
E~~~~~~~

Figura 10. Respostas normalizadas de dois sistemas diferentes para um objeto composto

de material opaco contendo uma fenda estreita completamente transparente a radiação.

Um feixe de radiação transmitido através de um objeto tem sua intensidade

espacialmente modificada, gerando um perfil de atenuação característico da estrutura
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interna desse objeto. Esse perfil pode ser ser representado por uma série infinita de

ondas senos, com amplitudes e frequências determinadas; pelo formato desse perfil,

segundo as idéias originais de Fourier. Assim, pode-se! imaginar que o feixe transmitido

é "modulado" pelo objeto porque a distribuição de amplitudes e frequências contém

informações sobre o objeto. A função de unm sistema de imagem é traduzir a modulação

fielmente para que sejam aparentes nas anomalias existentes no objeto. A habilidade do

sistema realizar esta tarefa é descrita pela sua fnção MTF. Para um sistema

tomográfico essa função pode ser determinada da função LSF` medida de um corpo de

prova de fenda única. Experimentalmente, pode-se ter a MIU de um sistema plotando

Ax/AO, indicados nas curvas LSF` da figura 1 1, em função do inverso da abertura da

fenda (fr-equência espacial).

Po,3C'S.'.~~~~~~~~~~~~~~.

Figura 1 1. Respostas de u detetor para corpos de prova opaco à nêutrons contendo

fendas de diferentes aberturas.

Para fendas de grandes aberturas o valor de £Nx/A 0 é a unidade. Isto significa que

o sistema reproduz fendas largas sem distorção ou perda de resolução. Quando a

abertura da fenda diminui, o valor de Ax/AO decresce até alcançar o zero onde a abertura

da fenda é tão pequena que o sistema não consegue reproduzir. A abertura de fenda que

corresponde a Ax/AO = 0,1 é tomada como limiar de corte [66]. Para aberturas que dão

valores abaixo de 0,1 é considerado que a imagem não tem qualidade aceitável. A

figura 12 apresenta as curvas MTF de dois sistemas de imagem tendo o sistema 1 uma

resolução espacial melhor do que o sistema 2.

23



1.0-

Frequencia<ecpac:lalll mmri

Figura 12. Curvas MTF típicas para os sistemas tomográfico apresentados na figura 1.

III.3.2 Resolução em Densidade

Resolução em densidade mede o grau com que um sistema tomnográfico

diferencia o parâmetro fsico mapeado (coeficiente de atenuação linear para fótons () e

a seção de choque macroscópica para nêutrons ()) em anomalias de mesmo tamanho

nas imagens que ele fornece do objeto.

A resolução em densidade (p./ji ou AZ/Z.) é obtida fazendo a tomografia de um

cilindro homogêneo, e para o centro do círculo, é dada pela expressão[671:

onde d é o diâmetro da fatia, f é a denominada frequência de Nyquist (= 1(2AX) sendo

Ax é o passo de transiação) e Nw é dado pela expressão:

Notal = N.M.N0 . exp(-pud) (12)

onde N é o número de passos de translação (= d/ Ax); M é o número de incrementos

angulares; N é o número de fótons ou de nêutrons incidentes no objeto por intervalo de

medida e d é a distância percorrida pelo raio soma que passa no centro do círculo

circunscrito no objeto.
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III.3.3 Contraste

Para uma anomalia num objeto ser distinguível na imagem é necessário que seu

material constituinte tenha um coeficiente de absorção diferente do coeficiente de

absorção do material do objeto. A diferença percentual entre esses coeficientes é

definida como contraste, e para raios-X é dado por:

jVua(E) -hI<E) 110(3
contraste(%) 10 1

e para nêutrons por:

JEa(E) - Yo(E) 
contraste(%) -___ O_____ .00 (14)

sendo ga e g&,, na equação (13), os coeficientes de atenuação linear da anomalia e do

objeto, respectivamente, para raios-X de energia E. Na equação (14), Za e Z. as seções

de choque macroscópicas da anomalia e do objeto, respectivamente, para nêutrons de

energia E. Por exemplo, o contraste do alumínio ( (,E)= 0,33 cm-') no ferro (jt(E)=

1,15 cm1') é de 71% para raios-X de energia E igual a 200 keV. Esta definição para

contraste presume que a anomalia em questão estende-se através de toda a fatia

tomografada. Se ela tiver uma espessura x menor do que a espessura t da fatia o

contraste é reduzido pelo fator x/t [65].

III.3.4 Razão Sinal-Ruído (RSR)

A distribuição das contagens no detetor é governada pela estatística de Poisson,

que é caracterizada pelo fato de que a variância do sinal é igual a sua média. É costume

especificar ruído como o desvio padrão, o qual é a raiz quadrada da variância. Isto

significa que se unma média de n fótons (ou nêutrons) é detetado num dado intervalo de

contagem, o número real de eventos nesse intervalo de tempo está no intervalo de n±'Jn,

em aproximadamente 70% das vezes.

A visibilidade do objeto e suas anomalias na imagem são governadas pelo

contraste e pela razão sinal para ruído (RSR) dada por [ 1]

RSR n ~~~~~~~~~~(15)
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Quanto maior for a razão sinal-ruído, melhor será a imagem. O tempo necessário

para obtenção de urna imagem é proporcional ao quadrado da razão sinal-ruído [.

Como esta razão aumenta com a raiz quadrada do número de contagens, se ela for

dobrada, o tempo de aquisição da imagem será quatro vezes maior.

Um fator limitante no valor da RSR é a saturação do detetor para taxas de

contagens muito altas. Ao se ter uma boa RSR nas regiões de alta absorção da fatia

tomografada, poderá haver uma saturação da contagem no detetor devido aos "pixels"

correspondentes às regiões de baixa absorção.

Para obtenção de uma imagem de boa qualidade é necessário uma taxa de

contagem alta no detetor (-40000 contagens/canal). Se existirem na fatia do objeto

tomografado anomalias constituídas de materiais que possuem valores baixos de

coeficientes de absorção, esse requisito será facilmente preenchido. Entretanto, são

necessárias grandes diferenças entre os coeficientes de absorção para obtenção de um

bom contraste na imagem. Portanto, fica dificil satisfazer os dois fatores

simultaneamente pela escolha do tipo da radiação, da energia e modo de emprego.

Na figura 13 é esquematizada a degradação que a resolução (figura 1 3b) e o

ruído (figura 1 3c) do sistema introduzem no perfil que seria obtido de um sistema

tomográfico ideal (figura 5a). O objeto, de coeficiente de absorção J.L, contém uma

pequena anomalia, de coeficiente de absorção .a (maior que g,,) localizada no seu

centro. Também, são apresentadas as funções distribuição de probabilidade que

descrevem a probabilidade normalizada FPD(p,,) e FDP(gla) de encontrar os valores Wl

e ga dentro do objeto e dentro da anomalia, respectivamente.

Na ausência de degradação, o perfil através dio centro do objeto teria formas

retangulares e somente os valores de p.<> e gt8 seriam encontrados nas regiões do objeto e

da anomalia, respectivamente. Nesse caso o contraste Ag é dado pela diferença dos

valores do coeficiente de atenuação. Introduzindo o efeito da resolução do sistema no

perfil da figura 1 3a, é obtido um perfil com bordas arredondadas (figura 1 3b). Na

função distribuição de probabflidade, serão encontrados valores maiores que . para o

coeficiente de atenuação do objeto e valores menores que .~ para o coeficiente de

atenuação da anomalia. Isto acarretará uma nebulosidade na imagem que pode alterar as

formas das anomalias existentes no objeto bem como a distinção de anomalias

múltiplas.
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O efeito introduzido pelo ruído do sistema é esquematizado na figura 1 3c. Com

isso, o perfil da figura 1 3b passa apresentar uma oscilação em toda sua extensão, e em

consequência, na função distribuição de probabilidade é encontrada uma dispersão nos

coeficientes de atenuação que têm agora seus valores distribuídos de urna maneira que

podem se sobrepor. Nos contornos, "pixeis" dentro do objeto, poderão ser contados

como anomalia ou vice-versa. A maior consequência é umna degradação no contraste

que passa a ser descrito como a diferença dos valores médios de fia e M,,.

...... ...... f~.. . .. ..

A~~~~~~~~~~~~~~~~~l
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Figura 13. Esquema ilustrando um perfil através do centro do objeto e a probabilidade

de encontrar os valores ji, e .. Em (a) para um sistema tomográfico ideal, em (b) para

um sistema onde somente a degradação devido a resolução é levada em conta e em (c)

para um sistema real onde, a resolução e o ruído, causam na imagem uma nebulosidade

no contorno da anomalia.

III.3.5 Artefatos

Um artefato é uma peculiaridade reproduzida na imagem que não existe no

objeto. Todos sistemas de imagem, seja tomográfico ou não, exibem artefatos. Nas

imagens tomográficas, alguns artefatos são inerentes à fisica ou à matemática da técnica

e não podem ser eliminados. Outros são devidos ao ruído eletrônico, radiação espalhada
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ou o endurecimento do feixe, e podem ser eliminados ou minimizados pelo emprego do

próprio sistema tomográfico. Os dois tipos de artefatos que so produzidos devido a

esses fatores so listras ou ainda artefatos em forma de copo. O trabalho desenvolvido

na referência [ 1 mostra que artefatos devidos ao endurecimento do feixe prevalecem

menos em tomnografia com nêutrons do que com raios-X.
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IV. Detetor Sensível à Posição

O detetor sensível à posição utilizado neste trabalho é um proporcional

composto de ua câmara de gás contendo uni catodo "chato" em tiras, que confina

junto com a janela do detetor unm anodo em forma de fio, aproximadamente como em

geometria de cilindros coaxiais.

Como em um detetor proporcional convencional, a radiação incidente produz

unma ionização nas moléculas do gás. Para partículas carregadas isso ocorre diretamente.

Para fótons ou nêutrons, as partículas carregadas são produzidas das suas interações

com o próprio gás ou em um material conversor.

No processo de ionização são formados pares de elétrons-íons. Na presença de

uni campo elétrico produzido por uma diferença de potencial polarizada aplicada entre

os eletrodos, os ons positivos são difuindidos para o catodo e os elétrons para o anodo

com uma mobilidade bem maior devido a diferença nas suas massas. Durante a

migração ocorrem colisões dos ons com as moléculas neutras do gás. Como os elétrons

são facilmente acelerados pelo campo elétrico, adquirem energia suficiente para criar

pares de íons adicionais. Isso ocorre principalmente numa região próxima ao anodo

onde o campo elétrico é muito elevado devido a que seu valor é inversamente

proporcional a distância radial [68].

Os elétrons provenientes dessa ionização secundária são também acelerados e ao

colidirem com outras moléculas neutras criarão outras ionizações. Esse processo de

multiplicação de ons no gás é conhecido como avalanche. Quando a intensidade do

campo elétrico é suficiente para produzir uma multiplicação diretamente proporcional à

energia da radiação incidente, o detetor é denominado detetor proporcional. Os íons

positivos têm pouca mobilidade e adquirem pouca energia entre as colisões e não

participam significadamente dos processos de ionização secundária.

A avalanche produz uma alta densidade de cargas numa região pequena ao longo

do fio anodo. Isso é o indicador da posição da formação do par de ions original já que

nos detetores proporcionais a difusão dos elétrons, a partir do local de formação, ocorre

"lcentriptaniente` ao longo de linhas de campo radiais.

Devido a avalanche no anodo, uma carga é induzida nas tiras de catodo. No

detetor em questão, essas tiras são conectadas a uma. linha de retardo, como mostra a

figura 14, e o sinal elétrico proveniente da carga induzida no catodo se propagará em

direção às extremidades dessa linha. A comparação dos tempos que esses sinais levam
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para alcançar as extremidades da linha de retardo permite a medida da distância

percorrida pelos sinais nas suas respectivas direções e consequentemente a posição do

evento onizante.

Embora o catodo contenha um número pequeno e fito de tiras, a distribuição

de cargas é contínua ao longo do detetor [69] e a posição da interação da radiação

incidente com a molécula do gás pode ser determinada grosseiramente pelo centróide

desta distribuição.

A figura 14 apresenta: em (a) o esquema do interior do detetor de raios-X

unidimensional utilizado nesse trabalho, e em (b), uma fotografia do mesmo detetor

para nêutrons, onde a única diferença estrutural entre eles é a janela (carbono para raios-

X e alumínio para nêutrons).

(bK
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Nesses detetores sensíveis à posição é necessário que a linha de retardo transfira

o mais realisticamente possível as características do sinal de entrada, ou seja sua forma

e amplitude devem ser mantidas ao longo do tempo. Na construção dessa linha são

usados componentes discretos L-C em cascata como mostra a figura 15.

L

Figura 15. Circuito da linha de retardo.

Cada célula L-C é conectada a uma tira do catodo. Considerações discutidas em

[70] garantem que a linha de retardo utilizada no detetor deste trabalho é satisfatória

para não perturbar criticamente a propagação do sinal.

Quanto a escolha do gás é necessário nos detentores proporcionais que ele tenha

pouca afinidade com elétrons, já que são eles os princiipais responsáveis pela formação

do pulso elétrico. Os gases nobres apresentam essa característica e entre eles o preferido

é o argônio devido sua abundância na natureza.

A colisão dos elétrons com as moléculas neutras do gás também pode causar

umna excitação na molécula sem a criação do elétron. Essas moléculas excitadas decaem

para seus estados fndamentais através da emissão de fótons que podem causar

ionizações indesejáveis nesse tipo de detetor, pois contribuirão para a perda da

proporcionalidade. Para evitar isso, é adicionada urna pequena quantidade de um gás

poliatômico, denominado gás de "quenching", que permite a absorção dos ftons

secundários de desexcitação.

Para a deteção de partículas carregadas ou radiação eletromagnética, a mistura

90% de argônio e 10% de metano é uma das mais utilizadas nesses detetores. Na

deteção de nêutrons, a radiação ionizante é proveniente de uma reação nuclear e

portanto é utilizado um material conversor com boa seção de choque para a reação. Esse

conversor pode ser o próprio gás ou outro material. Para a deteção de nêutrons lentos é

utilizado o 3H-e ou o BF3, como gás, nos detetores proporcionais.
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IV.1 Eletrônica Associada

O sinal após percorrer a linha de retardo, é tratado por uma eletrônica que

traduz o fenômeno interno ocorrido no detetor para obter a informação sobre a posição

onde o evento ocorreu. A figura 16 esquemnatiza essa eletrônica. A amplitude dos pulsos

de saida da linha de retardo é muito pequena. Se a radiação incidente for fótons de

energia 1000eV resultarão pulsos da ordem de i V de amplitude [681. A função do

pré amplificador é aumentar o sinal para intervalos de amplitude compatíveis com os

módulos eletrônicos padrões. No detetor em questão, os pré amplificadores foram

construídos como parte do detetor por terem em seus projetos objetivos especiais, entre

os quais, ter uma impedância de entrada compatível com a específica da linha de

retardo.

Linha de retardo

Pré amplificadores---

Discriminadres--

ADC

Figura 16. Eletrônica compondo o sistema de aquisição de dados.

Os discriinfadores convencionais são utilizados para separar pulsos baseados

nas suas amplitudes. Eles não fornecem informação sobre o intervalo de tempo existente

entre dois pulsos, o que é necessário na medida da posição da radiação incidente no

detetor. Para se obter essa informação utilizam-se os denominados discriminadores à

fração constante (CFD). Nessa unidade, o artificio é duplicar o pulso de entrada (para

obter dois pulsos iguais) como mostra a figura 17. Um deles é atenuado por uma fração

f de sua amplitude máxima V e o outro é invertido e atrasado por um tempo escolhido
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de forma que o ponto equivalente a amplitude fV (na rampa de subida - "leading

edge") do pulso invertido coincida com a linha racejada passando pela amplitude

máxima do pulso atenuado. Esses dois pulsos são então adicionados resultando um

pulso bipolar que cruza a linha de base no instante que o pulso original atinge uma

fração constante da amplitude máxima. Nesse instante um pulso lógico é gerado pela

unidade CFD3.

Dupdicoção do jina Sfrndalmado
ttt

XIV~~~ PV T fNT 1A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Pis lgdogrd
de en~ t~~~~~~~~~~~~~~~~eo1od

t~ ~ ~ 
Sind wwerfldo ~ ~ ~ Sinl nvdd

Figura 17. Formação do sinal à fração constante. fraçà

O conversor de tempo para amplitude (TAC), do tipo "start-stop", e um módulo

eletrônico padrão que ao receber o pulso lógico de um dos discriminadores inicia (start)

a ação de carregar um capacitor. Esta ação continua até chegar o pulso proveniente do

outro discriminador (stop). Essa unidade gera unm pulso com amplitude proporcional a

carga armazenada no capacitor. A informação sobre a.posição está contida na amplitude

desse sinal. O TAC não pode processar situações onde o pulso do "stop" chega antes do

"start". Para assegurar que o pulso do "stop' chega sempre depois do start` utiliza-se

um atraso externo.

O passo final da transmissão dos fenômenos internos no detetor para a

informação da posição, consiste em digitalizar o sinal de saída do TAC. Isso é feito por

uma placa e um "software" especiais que fazem a interface com um computador,

denominada conversor analógico para digital, ADC. Neste caso o ADC utilizado faz

interface direto com um IBM-PC ou compatível e foi desenvolvido para suportar altas

taxas de contagens (- 106 CPS) sem causar empilhamentos de pulsos.
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A figura 18 apresenta uma resposta característica do detetor sensível à posição.

As contagens mais altas nas extremidades são causadas pelos terminais de fixação do

fio anodo, não sendo portanto uma região utilizada.

posição (canal)

Figura 18. Resposta de um detetor sensível à posição a radiação homogênea

IV.2 Desempenho do Detetor

O desempenho do detetor é caracterizado por parâmetros mensuráveis

denominados resolução espacial (RES), linearidade (LIN) e homnogeneidade (HMG).

Eles aferem o detetor e todo sistema de deteção [70].

A resolução espacial é obtida através da largura a meia altura (FWI-IM) do pico

na resposta do detetor quando exposto por um feixe de radiação estreito. Os dados

experimentais são ajustados por umna "gaussiana" cuja FWHM é dada por:

[FWHMkedida = RES 2+ A2 (16)

onde RES é a resolução espacial do detetor e A a largura do feixe de radiação.

A linearidade avalia principalmente a qualidade da linha de a~s através da

relação linear entre a posição da radiação incidente no detetor e a posição medida

fornecida pelo sistema. Esse parâmetro pode ser medido utilizando sobre a janela do

detetor uma máscara, feita de um material opaco à radiação, contendo fendas espaçadas

34



com regularidade. A radiação passando através das fendas é detetada gerando picos que

correspondem às posições das fendas na máscara.

O decaimento radioativo ou a emissão de radiação é um processo aleatório [68],

consequentemente qualquer medida baseada na observação da radiação emitida no

decaimento nuclear está sujeita a uma flutuação estatística AN. Se cada célula do detetor

sensível à posição for atingida por uma taxa de emissão média N, uma incerteza mínima

de ± AN estará presente na resposta de contagem de cada célula. Incertezas excedendo

AN são, em princípio, devido ao sistema de deteção. O parâmetro homiogeneidade avalia

a eficiência de deteção. Para uma fonte monoenergética, a homogeneidade HMG é

definida como o desvio máximo do número médio N<. obtido das contagens de cada

célula. Se N for um número alto a flutuação estatística é desprezível e não-

homogeneidades são observadas mais facilmente.

IV.3 Detetor Sensível à Posição para Raios-X

A deteção de raios-X por detetores proporcionais gasosos é um processo

bastante conhecido [68]. É baseada na ionização causada pelo elétron resultante da

interação dos raios-X com as moléculas do gás. Para raios-X de energia até

aproximadamente 100 keV, o elétron pode ser proveniente da absorção fotoelétrica ou

espalhamento Compton. Devido a baixa energia dos raios-X é fundamental que a janela

do detetor seja feita de um material que não atenue essa radiação. O carbono e o berílio

são materiais bastante utilizados como janela na construção desses detetores. Como já

foi mencionado, o gás utilizado geralmente é o argônio com 1 0% de mnetano.

IVA Detetor Sensível à Posição para Nêutrons Térmieos

As reações nucleares envolvidas na deteção de nêutrons são exotérmnicas (Q>0),

portanto ua energia é liberada da reação. Para nêutrons térmicos essa energia é

praticamente dividida entre os produtos da reação devido a energia do nêutron incidente

ser muito pequena. Quanto maior o valor de Q maior é a energia da partícula

carregada produzida na reação que é a principal causadora das ionizações no gás. Com

isso, fica mais fácil de discriminar os fótons que, embora indesejáveis, estão quase

sempre presentes em um campo neutrônico. Da interação desses fótons com a matéria

resultam elétrons que são menos ionizantes que partículas carregadas pesadas como

próton e alfa.
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Nos detetores gasosos, a deteção de nêutrons é baseada na captura do nêutron

pelo núcleo de um isótopo conversor, com seção de choque apropriada, resultando na

emissão de partículas carregadas e energéticas como alfas, protons, deuterons, elétrons,

fragmentos de fissão, etc.

O isótopo conversor pode estar presente em um dos componentes do gás do

detetor ou na forma sólida sendo as ionizações neste último caso, causadas pela

partícula carregada produzida na reação nuclear com um meio gásoso padrão como Ar-

CH.

A tabela 3 apresenta os materiais conversores mais utilizados na deteção de

nêutrons térmicos ( E= 0,025 eV), a reação nuclear envolvida e a seção de choque de

absorção térmica.

Tabela 3. Principais materiais adequados na deteção de nêutrons lentos.

Material Reação nuclear Seção de choque

j() fl 01+n 7Lí+a+2.79McV(6.I%)
B 10 7 *~a23MV9.% 3840

6Li 6Li +n 3H +a + 4786 MeV 936

3He 3 He + n ~'H+ p +0.764 MeV 5327

natG Gd± 5 * { ÇJ'~~s .a 250(

155 I S 6Gd 6 1000

O B pode ser utilizado tanto na forma do gás trifluoreto de boro (BF3) como na

forma de um depósito por evaporação a vácuo [55].

o 6 Li é utilizado na forma sólida ou empregando o processo de cintilação, pois

não existe um composto gasoso contendo esse isótopo [56].

Como nesse trabalho foram utilizados no detetor sensível à posição, o gás 3He e

folhas de gadolínio como conversores de nêutrons, esses materiais serão destacados

nessa seção.
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IV.4.1 Detetor Sensível à Posição com 3He

O próton e o trítio produzidos na reação 3He(n,pV3H são emitidos

isotrópicamente e em direções opostas, com ene:rgias de 573 keV e 191 keV,

respectivamente. Cada uma dessas partículas produz um traço de ionização, cujo

centróide é deslocado do ponto onde ocorreu a reação nuclear devido a diferença das

energias e dos alcances entre elas. Esse deslocamento do centróide de ionização

ocasiona unma limitação na resolução espacial do detetor.

A distribuição espacial dos centróides dos traços de ionização para um ponto

iluminado com um fluxo de nêutrons térmicos tem a forma de uma camada esférica

[54]. Desprezando o endurecimento do feixe, isto é, assumindo uma camada fina, a

distribuição da probabilidade de se ter esses centróides medidos ao longo de um eixo

paralelo à direção do fio anodo é uma fnição retangular, cuja largura é dada pelo

diâmetro externo da camada esférica.

A informação da posição onde ocorreu a reação nuclear é obtida da distribuição

das cargas induzidas no catodo. O centróide desta distribuição corresponderá a posição

do centróide da distribuição dos centróides dos traços de ionização projetados no eixo.

A figura 19 esquemat;'za essas distribuições juntamente com uma curva qualitativa da

perda de energia por ionização do próton e do trítio.

A resposta do detetor para um feixe de nêutrcins térmicos, incidindo na direção

normal ao plano da janela do detetor e após passar por uma fenda estreita, apresenta um

achatamento no topo do pico devido ao deslocamento dos centróides de ionização. Em

consequência há uma degradação na resolução espacial do pico em relação ao detetor

de raios-X.

Outro aspecto importante para o detetor utilizando 3He é a escolha da mistura de

gases. o 3He apresenta excelentes requisitos para a deteção de nêutrons térmicos como:

boa eficiência de deteção (b,= 5330 barns); alto poder de frenagem para partículas

carregadas mesmo em baixas pressões; baixa eficiência de conversão para raios-y, boas

propriedades para amplificação de cargas, além de ser quimicamente inerte, o que

facilita a sua purificação.

Para melhorar a eficiência é necessário que as partículas carregadas produzidas

na reação nuclear 3He(np)3H sejam absorvidas na região ativa do detetor. Devido a

baixa densidade do 3He, é necessário uma pressão muito alta, principalmente para

pequenas regiões de deteção. Numa pressão de 10 atni, o alcance do protón de 573 keV
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em 3He é aproximadamente 7,9 mim [5 1], enquanto o alcance do trítio é

aproximadamente metade disso. Um dos artificios para contornar essa dificuldade é

utilizar um gás que tenha a função de parar ou diminuir o alcance das partículas

carregadas resultantes da reação.

' n~ do ro

(a)

(b) IM1

11 <1= !9i kV) (E= 573keV)

(c)

Figura 19. Comprometimento da resolução espacial do detetor sensível à posição devido

a diferença no alcance e na energia das partículas produzidas na reação 3 He(np)3H. (a)

distribuição espacial dos centróides dos traços de ionização. (b) a distribuição da

probabilidade dos centróides ao longo do eixo x é uma função retangular; os efeitos de

dispersão de alcance devidos ao endurecimento do feixe ou do efeito do ruído eletrônico

são indicados pela linha tracejada. () curva da perda de energia por ionização para

prótons e trítio.

O argônio tem sido escolhido como gás de frenagem, em detetores à gás, pois

suas propriedades de ~rnporte e multiplicação de elétrons são bem conhecidas. Por

outro lado, operações estáveis do detetor no mo proporcional requer um gás

"quenching". Uma mistura de argônio com 5 a 10% de metano (Cli4) é a mais comum

para detetores proporcionais. Segundo [54], uma mistura típica é-5 atm de 3He + 4 atm

de Ar + 1 atm de CH 4 ,resultando O atm.

Outro gás utilizado para reduzir o alcance das partículas carregadas é o propano

(C3H8). Ele é mais efetivo nesta função e atua também como "quenching". Uma

mistura típica utilizando esse gás é atrn de 3 He + 1.,5 atm C 3H8 resultando 6,5 an.
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Além disso, ele tem um número atômico Z menor do que o argônio o que diminui sua

eficiência para deteção de raios-y.

IV.4.2 Detetor Sensível à Posição com Folha Conver-soira de Gadolinio

Nesse caso é utilizado como conversor de nêutrons um material sólido

com alta seção de choque de absorção para nêutrons térmicos, e que na interação

produza uma radiação detetável num meio gasoso padrão. O gadolinio é um material

que possui esses requisitos produzindo elétrons de conversão interna após absorver o

nêutron.

O processo de conversão interna começa com o núcleo no estado excitado.

Frequentemente, o modo de desexcitação é através da emissão , mas pode acontecer

que essa maneira de o núcleo se desexcitar seja proibida para alguns estados excitados.

A alternativa é transferir a energia de desexcitação para um dos elétrons orbitais. Ele é

ejetado do átomo com uma energia discreta dada pela diferença entre a energia de

excitação do núcleo e a energia de ligação do elétron na camada da qual ele foi ejetado.

Entre os isótopos estáveis que constituem o elemento gadolínio destacam-se para

a deteção de nêutrons térmicos o 'Gd e o 'Gd, com seção de choque de absorção

iguais a 61000 e 254000 barnís, respectivamente. A seção de choque total do gadolínio

natural em função da energia é apresentada na figura 20 [71]

81]1
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Figura 20. Seção de choque total do gadolínio natural em função da energia do nêutron.
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Para a reação 15 7Gd(n,'y)158Gd, o primeiro estado excitado do núcleo produto é de

79,3 keV e tem urna probabilidade de transição para o estado fundamental de 75% por

emissão y e de 85% para emissão de elétrons por conversão interna. A transição do

segundo nível excitado de 261 keV para o primeiro estado também preve a emissão de

elétrons por conversão interna. Para a reação 155(3d(ni,y)] 5 6 Gd, o primeiro estado

excitado do núcleo produto é de 89 keV, e também prevê a emissão de elétrons por

conversão interna [72].

A energia dos elétrons emitidos por conversão interna depende da camada

eletrônica de origem, e para o gadolínio natural está na faixa de 29 a 180 keV, sendo a

energia mais provável em torno de 74 keV.

A folha deve ser espessa o suficiente para absorver os nêutrons e ter boa

probabilidade de produzir elétrons de conversão, mas ser fina suficiente para permitir

que os elétrons escapem da folha e sejam detetados. A figura 21 mostra a eficiência de

deteção do elétron de conversão que escapa da folha, por transmissão e por

retroespalhamento, em fnção da espessura da folha [53]. Pode ser verificado que o

escape por retroespalhamento domina. Essa consideração deve ser levada em conta no

projeto do detetor.

40-
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Figura 21. Eficiência de deteção para transmissão e retroespalhainento do elétron de

conversão interna produzido da absorção do nêutron pelo núcleo do gadolínio.
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A radiação y é, muitas vezes, indesejável. Proveniente tanto do campo

neutrônico como também da desexcitação do núcleo de gadolínio para um nvel de

menor energia produz, como os nêutrons, elétrons na câmara por espalhamento e

absorção fotoelétrica.

O "background" inerente ao detetor é devido aos raios-y do fluxo neutrônico,

absorvidos ou espalhados pelos materiais do próprio detetor e dos raios-y produzidos na

desexcitação do núcleo do Gd interagindo com o gás Ar-CH4.

Um artificio para reduzir os raios-y provenientes do feixe de nêutrons é a

utilização de filtros de materiais absorvedores de raios-y com baixa seção de choque

para nutrons. O bismuto e o chumbo são os elementos mais utilizados, mas a

utilização de filtros sempre compromete a intensidade e qualidade do feixe de nêutrons.
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V. Tomografias com Raios-X e Detetor Sensível à Posição

Em um sistema tomográfico onde a fonte e o detetor são fixos, é o objeto que

executa os movimentos de translação e de rotação necessários para a obtenção de uma

tomnografia. A utilização de um detetor sensível à posição nesse sistema elimina o

movimento de translação do objeto já que todos os raios soma de uma projeção são

obtidos simultaneamente reduzindo assim o tempo de aquisição dos dados.

Em aplicações industriais, pesquisa e teste de materiais, fisica do solo e outras, o

tempo não é tão crítico quando comparados ao das tomnografias médicas, mas uma

economia no tempo sempre reduz os custos.

Outra vantagem do uso desses detetores é que eles apresentam uma resolução

melhor quando comparada a resolução dos detetores pontuais, onde são necessários os

movimentos de translação e de rotação.

A limitação está no tamanho do objeto, já que a fatia em questão tem que ser

menor do que o comprimento útil do detetor.

V.1 Fonte de Raios-X

Os raios-X foram provenientes de um tubo produzido pelo IPRJ/UJERJ, com um

anodo de tungstênio, trabalhando numa voltagem e corrente máxima de 25kV e 1 mA,

respectivamente. O espectro da radiação emitido é contínuo, radiação de frenagem

("bremstrahlung"). A relação entre a energia dos raios-X e a voltagem do tubo foi

obtida adquirindo espectros com um detetor NaI(TI) com janela de berílio. A calibração

em energia foi feita através de uma fonte de 24 1Am que emite fótons de 26 keV e 59,5

keV. A figura 22 é apresenta um espectro deste tubo obtido na tensão de 14 kV.

ESPECTRO DE R>JOO-X

Figura 22. Espectro de raios-X emergente do tubo operando na voltagem de 14 kV.
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A relação entre a energia E, correspondente a máxima intensidade do espectro, e

a voltagem do tubo, obtida através do ajuste dos dados, é dada por:

E =-6,55129 +,21923V- 0,01 45V 2 (16)

V.2 Sistema Tomográfico com Detetor Sensível à Posição

O sistema tomográfico utilizando feixe divergente de raios-X está

esquematizado na figura 23. O fabricante e o modelo dos módulos eletrônicos padrão

utilizados nesse sistema estão apresentados no Apêndice III.

Mesa Tomogràl ca

Detector SensíviL1
à PosiçãoL

Tubo de
Ralo X

Figura 23. Esquema do sistema tomográfico utilizando um feixe divergente de raios-X.

Para detetar raios-X, o detetor sensível à posição, esquematizado e fotografado

na figura 14, foi construído em aço inoxidável, com janela de carbono de 272 jim de

espessura e 8 cm de comprimento. O anodo consiste de um fio de tungstênio banhado a

ouro de 20 pmu de diâmetro. O catodo é subdividido em 39 tiras de cobre banhado a

ouro, sendo cada uma delas conectada a uma célula da linha de atraso esquematizado na

figura 24. A região útil da linha de retardo contém as 30 células centrais.
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Figura 24. Célula da linha de retardo.

A câmara detetora foi preenchida com gás argônio com 10% de metano sob 2

atm de pressão. O volume ativo do detetor é de aproximadamente 5,1 cm provenientes

da largurr- da janela (8,0 c), da altura (1 cm) e da espessura (0,6 cm) (distância da

janela até as tiras do catodo). ficando o fio anodo na metade dessa espessura.

V.2.1 Caracterização do Detetor

O detetor e o sistema de deteção foram aferidos pelos parâmetros RES, LIN, e

H-MG que são denominações dadas à resolução, linearidade e homogeneidade,

respectivamente.

Para determinar a resolução, foi colocada sobre a janela do detetor uma máscara

de aço inoxidável, opaca à raios-X, contendo uma fenda de 300 rim Da resposta obtida

na figura 25 foi determinada a resolução do detetor utilizando a equação 16. A RES para

o detetor nessas condições foi de 800 gm.

A linearidade foi verificada colocando sobre a janela do detetor uma máscara

opaca a raios-X contendo 15 fendas de 300 gm, espaçadas regularmente de 5 mm uma

da outra. A figura 26 apresenta a resposta obtida juntamente com o gráfico que

relaciona a posição da fenda e o canal do pico.

Na figura 26b o desvio máximo do canal medido em relação a linha ajustada

sobre os dados está abaixo de 1% no comprimento ativo do detetor.

A eficiência de deteção pode ser avaliada através do parâmetro homogeneidade,

HMG. Ela é definida pelo desvio máximo da contagem medida por canal em relação a

contagem média obtida sobre todos os canais. Obtendo-se uma série de respostas do

detetor acumuladas após cada 60 segundos de exposição, pode ser observado que para

contagens altas, a flutuação estatística é desprezível e as não-homogeneidades são
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observadas mais facilmente. A figura 27 apresenta as respostas acumuladas nessas

condições.
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Figura 25. Resposta do detetor sensível à posição para uma fenda de 300^m quando

iluminado por um feixe de raios-X.
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10000 contagens por canal, na região útil do detetor, o que dá uma flutuação estatística

em tomo de 1 a homogeneidade foi menor que 6%.

respoaas ujm scmdodst~xuamMmpos»ã para ra"o X

o 26D à . e- .di 

Figura 27. Série de 1 respostas acumuladas para avaliação da homogeneidade.

Nesse tipo de detetor é necessário fazer uma limpeza no anodo após um

determinado tempo de operação devido o acúmulo de produtos de decomposição do gás

orgânico e produtos de polimerização causados pela aLvalanche principalmente em altas

taxas de contagens. Já são fabricados detetores com purificadores acoplados que

removem essas impurezas e asseguram a estabilidade de operação. Essas impurezas

contribuem para as irregularidades na resposta do detetor.

V.2.2 Aquisição de Dados

A mesa tomográfica foi construída no Laboratório de Instrumentação Nuclear

(LIN/COPPE) e possui um estágio de rotação controlado por computador através de um

programa denominado MULTOMO desenvolvido especificamente para este trabalho. A

aquisição de dados também é feita por esse programa, que pode ser utilizado para feixes

divergentes e feixes paralelos. Ele gera dois arquivos, um com extensão cnt que é uma

matriz, cujos elementos são as contagens registradas por canal, e outro com extensão

prj cujos elementos são obtidos por ln(Io/I). Em ambos os arquivos o número de linhas

equivale ao número de projeções estabelecidas para a tomografia. O número de colunas

é o número de canais que a fatia em questão ocupa na resposta do detetor. Para

determinar o. a contagem que o detetor registra do feixe incidente , é deixado, além dos

canais ocupados pelo corpo na resposta do detetor, unm excesso de canais (maior que 20

canais) de ambos os lados. O valor de o é calculado da média das contagens de quarenta

46



canais, sendo esses, os vinte primeiros e os vinte últimos da primeira projeção. Como as

contagens obedecem uma distribuição estatística, uma contagem com um desvio de 5%

em tomo dessa média também é considerado lo no arquivo com extensão cnt.

A imagem é reconstruída pelo programa RECONV, também desenvolvido pelos

pesquisadores do LIN. O arquivo com extensão pij, gerado pelo MULTOMO, contém

os dados necessários para a reconstrução que é baseada no método analítico de

retroprojeção filtrada.

Da figura 27 é verificado que irregularidades nas respostas do detetor acontecem

nos mesmos canais independente do número de contagens. Para minimizar o efeito

dessa não homogeneidade na tomografia, foi desenvolvido um programa denominado

ctg2prj.exe. Sua função é fazer uma normalização do arquivo de extensão cnt gerado

pelo MULTOMO. Para isso, utiliza outro arquivo, também com extensão cnt, obtido de

uma projeção nas mesmas condições que a tomografia foi realizada, mas sem o objeto.

Após a normalização, esse programa gera o arquivo com extensão prj utilizado para a

reconstrução da imagem.

Após a reconstrução. os coeficientes de absorção determinados em cada "pixel"

da fatia em questão são transformnados em tons de cinza ou em cores. Em ambos os

casos, é associado a cor preta ao valor zero e a cor branca ao valor 100%. Numa

imagem em cores, os valores dos coeficientes de absorção estão associados, numa

ordem crescente, a tons de preto. vermelho, rosa. violeta. azul, verde, marron, amarelo,

cinza e branco. O número de variações de tons de cores é função do programa utilizado

para a apresentação da imagem.

V.3. Propriedades da Atenuação enm Materiais

Devido a que o detetor sensível à posição é um proporcional eficiente para

fótons de baixas energias e o tubo de raios-X disponível operar também à baixas

tensões, foi necessário avaliar as dimensões do objeto tomografado. Na tomografia por

transmissão a intensidade do feixe transmitido ao passar por um objeto de material

homogêneo será ótima quando atinge cerca de 13% da intensidade incidente no objeto

[73]. Baseado nisso e utilizando a equação 6, é obtida a relação de otinúzação para o

produto do coeficiente de atenuação linear gi pelo diâmetro x da fatia:

g.x = 2 (18)
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Esta relação não é tão crítica, é aceitável um intervalo de 1 a 5 para o produto g.x.

As curvas da figura 28 representam a variação do coeficiente de atenuação linear

ji de alguns materiais "plásticos" para raios-X de até 30 keV. Os pontos foram obtidos

com o programa XCOM que calcula os valores de ji em função da energia dos raios-X,

para os materiais através da sua composição. Além disso, a mesma figura apresenta a

conexão entre a dimensão máxima da fatia que pode ser inspecionada e a energia

disponível.

Teflon

Acrílico
102 Polie leno~~~~~~~'

0,1
_ NWon

lo1

1 10 ~~~~~~~~20
E (keV)

Figura 28. Coeficientes de atenuação linear dos materiais indicados para raios-X. A

melhor energia para objetos de tamanho máximo de 1, 1 e 1 00 mim é indicada no eixo

vertical à direita.

Outras limitações encontradas na determinação do tamanho do objeto foram o

comprimento da janela do detetor, as distâncias entre a fonte-detetor e fonte-objeto e a

resposta do detetor para a exposição. O tamanho da janela é inerente ao sistema e não

pode ser modificado. A distância entre fonte-detetor tem que ser otimizada para que a

resposta do detetor durante a exposição seja a mais uniforme possível na região onde o

objeto será analisado. A distância fonte-objeto fica limitada pelo tamanho da projeção

do objeto no plano da janela do detetor.
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As dimensões dos corpos de prova utilizados foram obtidas utilizando, quando

possível, os dados da figura 28 e observando a regra onde g.x ficou entre dois e cinco.

V.4 Tomografias

V.4.1 Colméia de Alumínio

Um objeto na forma de ua colméia com paredes de alumínio de 4in de

espessura, como é representada na figura 29, foi utilizado para verificar como a tensão

do tubo de raios-X, o número de projeções e a distância entre objeto e o detetor

influenciam as imagens. Todas as tomnografias foram obtidas mantendo constantes a

distância fonte-detetor em 732 mim e a intensidade do feixe incidente no detetor sem o

objeto em tomo de 1 0000 contagens.

3mm

Figura 29 . Colméia com paredes de alumínio utilizada como corpo de prova.

A figura 30 apresenta as imagens obtidas variando a tensão do tubo e mantendo

fixas 120 projeções e as distâncias fonte-objeto de 690) mmn e objeto- detetor de 42 mm.

1 1,5 kV 13,2 kV ,0kV 17,1 kV

19,0 kV 20,9 kV 22,8 kV 25,2 kV

Figura 30. Influência da energia dos raios-X na imagem da colméia de alumínio obtida

em um sistema tomnográfico com com um detetor sensível à posição ( 20 projeções, Co

-- 10000 contagens, fonte-objeto = 690 mim, objeto-detetor = 42mm, tempo da

tomografia = 2,5 h).
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É observada na figura 30 a influência da energia dos raios-X nas imagens.

Visualmente, para o objeto em questão a melhor energia é a associada a tensão entre 13

1 kV.

A figura 31 mostra a influência do número <te projeções nas imagens para 60.

90, 120, e 180 projeções. Nessas tomografias foram mantidas fixas a tensão do tubo em

1 3.5 kV e as distâncias fonte-objeto e objeto-detetor (fonte-objeto de 690 mm e objeto-

deletor de 42 mm).

A influência da distância objeto-detetor na imagem é mostra-da na figura 32 para

raios-X de 13,5 kV, 120 projeções e distância fonte-detetor de 732rnm. Percebe-se um

aumento da imagem pela magnificação causada pela variação da distância objeto-

detor.

óopo0 çe 90 pr1eV 120 proje- 1 80 prc~~

Figura 3 1. Influência do número de projeções na imagem da colméia de alumínio obtida

em u sistema tomográfico comr um detetor sensível à posição (tensão do tubo = 13.2

kV. Co - 1 0000 contagens, fonte-objeto = 690 mm, objeto-detetor = 42mm).

Distacia 42 mmn Disânia = 1 0 mm DistânCia 1 50 MM

Distâcia 200 mm Distâcia 300 mm Ditâcia =350 mm

Figura 32. Influência da distância objeto-detetor nas imagens da coli-éia de alumínio

obtidas em um sistema tomográfico com detetor sensível à osição (tensão=

13.5kV. C0 -10000 contagens. fonte-detetor 732 mm. 120 projeções).
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V.4.2 Corpo de Prova

A figura 33 apresenta uma imagem em escala de cores e outra em tons de cinza

obtidas de u corpo de prova cilíndrico feito em plietilenio de 23 mm de diâmetro,

contendo orificios cilíndricos de 3 mmn de diâmetro que- foram preenchidos com tarugos,

de 3 mm de diâmetro, de lucite, borracha, nylon, teflori, celeron e PVC.

Figura 33. Tomografia de um objeto teste cilíndrico de polietileno com orificios

internos contendo barras de diferentes materiais (diâmetro do objeto=23 mm, diâmetro

dos orificíos = 3 mm).

Esta imagem foi obtida em 3 horas com um feixe de raios-X divergente

emergente do tubo operando a 22.6 kV (F-13.6 keV). 180 projeções e unma intensidade

por cana] na região fora do corpo de aproximadamente 1 1000 contagens. As distâncias

fonte--objeto e objeto-detetor foram de 690 mm e 42 mrm, respectivamente. O número

entre parênteses na figura 33 indica o coeficiente de atenuação linear do material na

energia de 13,6 keV. Os valores do diâmetro do tarugo, a tensão do tubo e a energia dos

raios-X foram indicados para o polietileno utilizando a equação 17 e os dados

fornecidos na figura 28.

Pode ser observado através da imaigem da figu-a 33, que o sistema está aferido.

Dos materiais envolvidos nesse corpo de prova, cinco tem o coeficiente de atenuação

linear conhecido e estão de acordo com os tons de cinza fornecidos na imagem. Isto é,

para valores de ji (em m -)numa escala. crescente, tem-se 0,78< 13 < 1,5 < 5,4 < 19,

enqjuanto que para as intensidades de tons de cinza, crescendo no sentido de preto para o
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branco, tem-se polietileno < nylon < lucite < teflon < PVC. Da imagem, também é

observado que este sistema consegue diferenciar neste objeto, os materiais envolvidos

da base de polietileno com contraste suficiente para confirmar a presença de um

material diferente do polietileno naquela posição. Emn relação aos materiais das barras

utilizados nos orificios, pode ser afirmado que o coeficiente de atenuação da borracha é

menor que o do PVC e maior que o do teflon, enquanto que o do celeron está entre os

valores do teflon e lucite.
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VI. Tomografias com Nêutrons Térmicos

VI.1 Fonte de Nêutrons

Os nêutrons térmicos foram provenientes do reator Argonauta do Instituto de

Engenharia Nuclear da Comissão Nacional de Energia Nuclear (IEN/CNEN), descrito

no apêndice II. O sistema tomográfico foi instalado na saída do canal J-9 da coluna

térmica externa, situado a meia altura dos elementos combustíveis, esquematizando-se

na figura 34, o arranjo de moderação e colimação utilizado. O canal tem seção

transversal quadrada de 1 cm de lado e 282 cm de comprimento, sendo os últimos

46cmn com seção transversal retangular de 40 cm de largura e 14 cm. de altura, para

encaixe de gavetas utilizadas em arranjos experimentais.

Cmh.s de rafite

- -~~~~ - ~ D-4 - 10 40 '

29 60 -1-4

rJICLEO 282
4 ~~~L 253

Figura 34. Arranjo de moderação e colimação instalado no canal J-9 do reator

Argonauta, na obtenção das tomografias com nêutrons térmicos. A gaveta 2 para

utilização no sistema tomográfico com BF3 e a gaveta 1 no sistema com detetor

sensível à posição ( as medidas estão em centímetros).

Os nêutrons produzidos na fissão do núcleo de urânio tem em média energia

entre 2 a 3 MeV e so moderados até a energia térmica (E = 0.025eV) em água e cunhas

de grafite, no próprio núcleo, e no bloco moderador de grafite colocado dentro do canal.

O comprimento desse bloco moderador foi determinado por um estudo teórico

da moderação dos nêutrons na direção do canal J-9, com o objetivo de conseguir um
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maior percentual de nêutrons térmicos no canal. Essa dimensão foi obtida através do

código ANISIN utilizado no cálculo de transporte a urna dimensão [74].

O valor e a uniformidade do fluxo de nêutrons dependem da colimação. Três

arranjos foram estudados, e em cada um deles foi feito um mapeamento do fluxo

térmico e do epitérmico, em toda área na saída do canal utilizando a gaveta 1, como

indicado na figura 34. Esta é confeccionada em parafina borada, com área transversal

retangular de 15 cm de largura e 1 cm de altura. Os valores absolutos dos fluxos foram

obtidos utilizando a técnica de ativação de materiais. Foram irradiadas treze folhas de

índio (a = 155 b, meia vida = 54 minutos) distribuidas uniformemente na área da saída

do canal. A atividade induzida nas folhas foi obtida por espectrometria gama utilizando

um detetor HP-Ge. O valor do fluxo térmico e do epitérmico em cada ponto de medida

foi calculado dos dados obtidos de duas irradiações, uma das folhas nua e a outra das

folhas cobertas com cádmnio de 0,5 mni de espessura. Uma normalização entre as

irradiações foi feita através de uma folha testemunha, também de índio, colocada na

mesma posição nas duas irradiações.

No primeiro arranjo de colimação foi colocad> no canal J-9 somente o bloco de

grafite de 29 cm de comprimento. No segundo, além do bloco de grafite, foi utilizado

um colimador paralelo também de grafite com 60 cm de comprimento e um orificio

longitudinal com 2,5 cm de diâmetro.

No terceiro arranjo, esquematizado na figura 34, além do bloco moderador foi

utilizado um colimador divergente também de grafite, com 60 cm de comprimento e um

orificio longitudinal igual a um tronco de pirâmide com bases quadradas de 16 e 49 cm,

revestido internamente e externamente com Cd de 0,5 mm de espessura. Esse arranjo

apresentou, além de uma boa uniformidade do fluxo de nêutrons ténnicos em toda a

área na saída do canal, a melhor razão entre os fluxos de nêutrons térmicos e

epitérmicos quando comparado com as situações anteriores.

A razão de colimação é dada por LID onde L e D são o comprimento e a

abertura da colimação, respectivamente. Para o climador da figura 34, ela está

relacionada com o fluxo de nêutrons através da equação:

(D 2 ~~~~~~~~~~~(19)

onde o e são, respectivamente, os fluxos de nêutrons incidente e emergente do

colimador.
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Os efeitos da geometria, materiais de revestimento e dimensões do bloco

colimador sobre o fluxo de nêutrons emergente foram apresentados com clareza por

DOMANUS [75].

A tabela 4 apresenta, para o arranjo da figura 34 utilizando a gaveta 1, as

características gerais na saída do canal J-9.

Tabela 4. Características gerais na saída do canal J-9 do reator Argonauta com bloco

moderador de 29 cm e colimador divergente.

Potência = 340 Watts

5 -2 -1
fluxo térmico 4,46 x 10 n.cm .s

3 -2 -1
fluxo epitérmnico 6.00 x 10 n.cm s

* ~~ ~6 -2 -
razão niy 3.00Ox 1 n.cm .mR

razão L/D 63.25

razão de cádmio 25

* dado obtido da referência [76]

O espectro de nêutrons aproximadamente Maxwelliaio, medido por VOI [77],

emergente do canal J-9, é apresentado na figura 35.

1000 

*,0015O2~020 0O35D4~ ~

e~~~~~eoiae onurn(ns

Fiur 3. secrodenêton trmcs megeted0cna J9
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VI.2 Sistema Tomográfico com Detetor Proporcional BF3

Um sistema tomográfico com detetor BF3 , esquemnatizado e fotografado na

figura 36, foi instalado na saída do canal J-9 do reator. Nesse canal foi utilizado o

arranjo de moderação e de colimação apresentado nia figura 34, sendo a gaveta 1

substituída pela gaveta 2. Este sistema já tinha sido utilizado nos trabalhos das

referências [3] e [5], e foi adaptado para este trabalho com o objetivo de comparar as

tomografias com nêutrons obtidas por este sistema com as obtidas com o sistema

tomográfico, utilizando detetor sensível à posição. O fabricante e o modelo dos módulos

padrões utilizados estão indicados no Apêndice III.

(a) (b)

Figura 36..(a) Esquema do sistema tomográfico, utilizando detetor proporcional BF3

instalado na saída do canal J-9 do reator Argonauta. (b) Fotografia do sistema na saída

do canal.

O detetor BF3 é um detetor proporcional que utiliza o 10B enriquecido à 99% na

forma de trifluoreto, de boro, (BF3). A reação 0B(na)7 Í é a responsável pela conversão

de nêutrons lentos em partículas carregadas. Quando nêutrons térmicos induzem a

reação, 94% das reações deixam o Li num estado excitado e com valor da entalpia da

reação (Q) igual a 2310O keV. Os 6% restantes deixam oL no estado fundamental e

com valor de Q de 2792 keV. Devido a energia dos nêutrons incidentes ser muito
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pequena o valor de Q é distribuído entre os produtos da reação que são emitidos em

direções opostas. A seção de choque da reação é de 3840 bams para nêutrons de 0,025

eV e cai rapidamente com a energia do nêutron, sendo proporcional a 1v até

aproximadamente 100 keV.

Outra propriedade do detetor BF 3 é a sua habilidade de discriminar raios-y quase

sempre presentes num campo neutrônico. Os raios-y interagem primeiro com as paredes

do detetor criando elétrons que produzem ionização no gás. Devido ao poder de

frenagem dos elétrons em gases ser bem mais baixo do que o de partículas a, eles

depositam somente uma pequena parte de sua energia dentro do gás ao atravessarem o

detetor. Portanto, os pulsos provenientes da interação dos elétrons com o gás são de

baixa amplitude e podem ser discriminados no ponto A da figura 37 que apresenta um

espectro característico de um detetor BF3.

2'03-

Figura 37. Espectro característico de um detetor de nêutrons térmicos BF3. A

discriminação dos raios-y é feita no ponto A.

Para minimizar o espalhamento de nêutrons, o detetor é, exceto em sua face

frontal, revestido de cádmio e introduzido no centro de uma blindagem cilíndrica de

20cm de diâmetro preenchida com parafina.

O sistema da figura 36 mantém fixos a fonte e o detetor. O objeto é fixo no prato

da mesa tomográfica que executa movimentos em dois graus de liberdade controlados

por computador: translação horizontal e rotação em torno do eixo do prato. A mesa

com os componentes mecânicos e eletrônicos e o programia de controle formam o

STAC5 que também faz a aquisição dos dados. O STAC5 foi desenvolvido no

Laboratório de Instrunentação Nuclear, LIN, da COPPEIUFRJ.
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A utilização desse sistema requer um feixe colimado bastante estreito. Por isso

foram utilizados colimadores com aberturas estreitas na saída da fonte e em frente ao

detetor afim de se ter um feixe adequado. Foram confeccionados vários colimadores em

acrílico de aberturas diferentes, de 6 cm de comprimento com paredes internas e faces

revestidas com 0,5 mm de cádmnio.

Os colirnadores foram utilizados em pares, um encaixado na gaveta 1 e o outro

na frente do detetor, na blindagem de parafina que o abriga. Essa blindagem, também

utilizada nas medidas de seção de choque e de espectro de nêutrons, pode ser fixada no

braço do espectrômetro na mesma altura deste canal. Ele possui um movimento que faz

o detetor girar em torno de um eixo e variar sua posição angular em relação ao J-9.

O alinhamento fonte-detetor foi feito, primeiramente, por umna fonte de raios

laser posicionada no local do detetor. Para garantir o alinhamento perfeito, foram

realizadas medidas da contagem dos nêutrons em função da posição do detetor obtida

do movimento angular do espectrômetro. Desse procedimento é originada uma curva

denominada "curva de resolução dos colimadores",, onde a largura a meia altura

corresponde aproximadamente a abertura dos colimadores indicando assim, uma

colimação efetiva do feixe de nêutrons.

VI.2.1 Caracterização do Sistema

Para caracterizar o sistema tomnográfico e avaliar as imagens por ele gerada,

foram realizadas tomografias de um cilindro maciço e homogêneo de alumínio de 5 cm

de diâmetro. O alumínio foi escolhido por ter uma seção de choque baixa para nêutrons

térmicos podendo ser utilizado como material base para corpos de prova contendo

materiais hidrogenados ou outros metais com bastante. contraste.

As tomografias foram realizada uiizando pares de colimadores com diferentes

aberturas. A seção de choque macroscópica total média do alumínio foi obtida da

reconstrução da imagem e comparada com a da literatura L711, que é igual à 0,099 cm .

Também foram obtidas a resolução espacial e a resolução em densidade do sistema

para cada par de colimadores utilizando as equações l e 12.

Na obtenção dessas tomografias alguns parâmetros foram mantidos fixos. As

distâncias fonte-detetor e objeto-detetor, de 12,3 c e de 18,2 cm, respectivamente,

ficaram limitadas pelos componentes do sistema tomnográfico. Foram adotadas 60

projeções e 1 mm para o passo de translação baseado nos trabalhos realizados por
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LOPES [2] e BESSA [5], respectivanlente. O tempo de contagem para cada passo de

transação foi tal que, 1 0000 contagens foram registradas no detetor antes de passar pelo

corpo de prova.

A resolução espacial do sistema para cada colimador colocado na frente do

detetor foi determinada através do perfil do feixe transmitido no cilindro homogêneo de
2

alumínio, como mostra a figura 38a, para o colimador (2 x 10) min. O gráfico inferior
desta figura representa a derivada da curva central, obtida aqui pela diferença de

contagens das posições adjacentes. Nos dois extremos foi ajustada unma "gaussiana" de

onde foi obtido o valor da FWHM. Da média dos valores das FWHM obtidas de quatro

perfis, foi determinada a resolução espacial. A figura 38b apresenta a imagem obtida

deste cilindro no sistema com o colinmador de (2x 1 0) mm2in.

2
Collmdcr=2x 10) mm

3.M5 - S.25

9.375 - 11.25

1 ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~1M- ao..?
* =OOQ55cm' ~ - 14.09%iii ~~~~~~~~~~ io w~~ ~ ~~le7 (b)é

Figur 38. a) Re oã esail osstm omgáic o nurn e dteorBF
obtidaatravs da rojeço de m targo cilndric e hoogêne de aumíni para u
feixe clunado e (2x1)mm2 . Acurva entral epreseta uma rojeçã dociin.Na
curva inerior o pontos ora obidos pea difereça das ontagen dasposçõe

esial 38 . ( b)Rsouã esmaeml do ilindro homogêneio dem aluín par do esm

coti araé (diaerojdoearo = 5m cm).clídioe ooée d lm aau
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A tabela 5 apresenta os valores da seção de choque média, da resolução em

densidade e da resolução espacial obtidos das reconstruções das imagens e dos perfis

para os colimadores utilizados.

Tabela 5. Resultados que caracterizam o sistema tomográfico com nêutrons térmnicos

utilizando detetor BF3 .

Colimador ZT(m)~Resolução espacial

(mm)

1 x 1 0,0958 14,06 2,38

2 x 1 0.0955 14.09 2.41

3 x lO 0,0947 14.64 2,77

5 1 0,0940 14,85 2,90

2 x 5 0,0956 14.08 2.46

A figura 39 mostra como a abertura dos colirmadores influencia nas resoluções

espacial e densidade.

1 rO. o

Z89

~14,2

14,205-

Abertura do CoNnmador (mm)

Figura 39. Resolução em densidade e resolução espaci a] do sistema tomográfico com

nêutrons e detetor 13F 3 para colimadores de diferentes aberturas.

60



VI. 2.2 Tomografias de Objetos

Com base nos resultados apresentados na figura 39, as tomografias, neste

sistema, foram realizadas com um par de colimadores de abertura (2x 1 0) nn2.

Foi realizada a tomografia de um corpo de prova de 6 cm. de diâmetro feito em

alumínio maciço na forma cilíndrica contendo seis orifícios internos, também

cilíndricos, de 8 mm de diâmetro. Um deles foi deixado vazio e os outros receberam

nessa ordem, barras de aço inoxidável, ferro, chumbo, cobre e teflon. A imagem obtida

é mostrada na figura 40 e dela são destacadas algumas observações.

A primeira é que este sistema está reproduzindo com coerência a realidade. Isto

por causa da relação entre os valores das seções de choque e os tons das cores

fornecidas por ele para todos os materiais envolvidos no corpo de prova (0(vazio) <

0,09(aluminio) < 0,28(chumbo) < 0,29(teflon) < 0,82(cobre) < 0,88(aço) < 1 ,00(ferro).

A segunda é que este sistema consegue diferenciar, neste corpo de prova, todos

os materiais envolvidos da base de alumínio com contraste suficiente.

A terceira é em relação s barras dos materiais utilizados nos orificios. Mesmo

sendo a resolução em densidade calculada para o sistema em tomno de 14%, ele

consegue diferenciar o cobre e o aço cuja diferença nas, seções de choque é de 0,06 cm'

(6,81%), mas não consegue diferenciar o chumbo do, teflon pois essa diferença é de

apenas 0.01 cm-1 (3.44%).

0.000 - 7.375
7.375 - 14.75
14.75 - 22.12
22.1 - 29.50
29.s0 - 36.8?
36.97 - 44.25
44.25 - 51.62
51.62 - 59.00
59.00 - 66.37

~~~~~73.75 - 91.12

I-N-azio'(=O) 3-cobre<O.82) 5-feno< 0)
2.teflem(0.29) 4iumboOi.28) 60a(.88)

7.alunújúo(0O09)

Figura 40. Imagem obtida em um sistema tornográfico com nêutrons térmicos e detetor

B3F 3 convencional. S é a seção de choque do material; (Í60 projeções; passo de translação

= lmmu; C 0-l10000 contagens; colimador (2x 1 0) MM 2 ; tempo=5 horas; diâmetro da base

= 60 mm; diâmetro da incrustação = 8 mim).
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Também foi tomografado nesse sistema um motor elétrico de aproximadamente

4 cm de diâmetro, utilizado em modelos aéreos, automobilísticos ou navais. As imagens

das seções transversais tomografadas estão representadas na figura 4 1.

Figura 41. Imagens obtidas de 3 seções transversais de um motor utilizado em modelos.

O rotor tripolar e o conjunto coletor-escovas são visíveis nas imagens esquerda e

central, respectivamente. Sistema tomográfico com nêutrons e detetor BF3 convencional

(60 projeções, tempo= 4horas).

VI.3 Sistema Tomográfico com Detetor Sensível à Posição

O detetor sensível à posição descrito no item IV foi transformado para detetar

nêutrons térmicos e utilizado em um sistema tomnográfico para obtenção de imagens. A

modificação básica foi acrescentar um material, conversor de nutrons em partículas

carregadas detetáveis. A tabela 3 do item IV apresenta algumas possibilidades de fazer

essa conversao.

Para a deteção de nêutrons a janela de carbono da figura 14a foi substituida por

alumínio. O carbono tem alta seção de choque de espalhamento para nêutrons térmicos,

sendo utilizado inclusive a grafite como refletor e moderador de nêutrons no reator. O

alumínio apresenta boas propriedades para janelas e estruturas de detetores de nêutrons

térmicos porque ele é praticamente transparente a nêutrons nessa faixa de energia, como

foi mostrado na figura 7.

A espessura da janela foi definida analisando medidas de absorção dos nêutrons

térmicos em diferentes espessuras de alumínio. Uma atenuação em tomo de 5% foi

observada em 5 mm do material. Como o alumínio possui uma boa rigidez, inclusive até
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para espessuras menores, a face e a janela do detetor puderam ser confeccionadas em

uma peça unica. No local da janela, obedecendo as mesmas dimensões do detetor

construído para raíos-X, foi feito um rebaixamento pelo lado externo até a espessura de

aproximadamente 2 mm, conservando ainda a rigidez da janela. Dessa maneira, o

detetor suportará o gás em pressões mais elevadas pois os vazamentos nas regiões de

cola da janela serão evitados. Além desta face, as peças B e C, esquematizadas na figura

14, e originalmente confeccionadas em aço inox e latão, também foram substituídas por

alumínio.

Como o detetor em questão foi construído para a deteção de raios-X de energia

até aproximadamente 100 keV, o projeto para sua construção foi baseado nas

propriedades dos produtos resultantes da interação dos raios-X com as moléculas do

gás. Com isso, além do gás e dos materiais envolvidos na sua construção, outras

características também foram definidas. Como exemplo o volume sensível, a distância

entre o anodo e as tiras de catodo, a pressão do gás e, portanto, o limite da escala do

manômetro, e outras.

Na adaptação desse detetor para nêutrons térnnicos, sem modificar basicamente o

projeto de construção, são acrescentadas algumas limitações devido a que os nêutrons

interage com a matéria de modo diferente dos raios-X. Por exemplo, a zona de

conversão dos nêutrons é comprometida por ser muito pequena a região sensível do

detetor que é determinada pela distância entre a janela e as tiras do catodo. Como os

nêutrons são detetados através de reações nucleares cujos produtos são muito

energéticos, a distância de 3 mun entre os eletrodos pode ser pequena para os produtos

da reação perderem toda sua energia na região sensível do detetor. No projeto de um

detetor exclusivo para nêutrons térmicos somente esta particularidade já mudaria o seu

projeto de construção.

Nesse trabalho, além das mudanças feitas na estrutura do detetor, foram

estudados dois materiais conversores de nêutrons: folhas de gadolínio e o gás 3He.

O sistema tomográfico com o detetor de nêutrons sensível à posição foi instaao

na saída do canal J-9 do reator Argonauta, como esquematizado na figura 42. O

fabricante e modelo dos módulos padrão são indicados no Apêndice 1Il. O arranjo de

moderação e de colimação utilizado no canal é o mesmo mostrado na figura 34, com a

gaveta 1. Para obtenção de um feixe paralelo na área de (1 5x 10) cm 2 foi encaixado na

saída da gaveta um colimador com espessura de 4cm em forma de colméia. As células

são hexagonais de 0,2 cm de lado e as paredes com 40 jim de gadolínio.
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Detetor sensível

Figura 42. Sistema tomográfico utilizando nêutrons e detetores sensíveis à posição

instalado na saída do J-9 do reator Argonauta.

A mesa tomográfica e a interface responsável pelo seu controle e aquisição de

dados são as mesmas utilizadas no sistema com raios-IX sendo o programa MULTOMO

nesse caso, direcionado para feixes paralelos. O programa RECPAR2000 utilizado na

reconstrução das imagens com feixes paralelos também foi desenvolvido no

LIN/COPPE.

VI.3.1 Detetor Sensível à Posição com Folha Conversor de Gado]linio

Uma folha de gadolínio de 12 pmu de espessura foi acrescentada ao detetor com a

finalidade de converter os nêutrons térmicos em radiação ionizante. Essa espessura foi

utilizada por ser a menor entre as disponíveis. Nesse caso o gás continuou sendo a

mistura Ar + 10% CI1 4 à 2 atm. Com a folha de gadolínio colocada na fr-ente do anodo,

somente serão detetados os produtos da interação que são transmitidos através dela.

Da interação dos nêutrons térmicos com o gadolínio além. dos elétrons

produzidos por conversão interna, são também emitidos raios-y provenientes da

64



desexcitação dos núcleos. Ainda poderão resultar elétrons produzidos pela absorção

fotoelétrica dos raios-y ou depois de eles terem sofrido algum espalhamento. Esses

elétrons irão interagir com as moléculas do gás, do mesmo modo que os produzidos por

conversão interna.

Embora esses raios-y também sejam provenientes da interação com nêutrons,

eles são indesejáveis pois a posição da sua interação com o gás não corresponde à

posição da interação do nêutron com o núcleo da folha de Gd, como são os elétrons de

conversão.

Além desses fótons, existem também os normalmente presentes num campo

neutrônico. Para verificar a influência desses dois grupos, o detetor sensível à posição

foi montado primeiramente sem a folha de gadolínio e exposto ao campo neutrônico.

A próxima etapa foi montar o detetor acrescentando a folha conversora de

gadolínio de 12 i de espessura, 10 mim de comprimento por 1,5 mim de largura

cobrindo a janela do detetor.

Um esquema da caixa e da tampa do detetor é mostrado na figura 43. A

vedação contra a fuga de gás entre a face e a caixa dci detetor é obtida inserindo um fio

de índio entre elas que atua como selo. O cádmio ao redor do detetor tem a função de

absorver os nêutrons térmicos incidentes fora da janela.

Aço inoxkiável

Códmio

Gadolínk~

Ar + CH4

_ _ _j~~~_1*dn

Figura 43. Esboço da caixa e da tampa do detetor sensível à posição para nêutrons

térmicos com folha de gadolínio como conversor.

As respostas obtidas com o detetor montado nas situações com e sem a folha

conversora, e exposto ao mesmo fluxo de nêutrons são apresentadas na figura 44.
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(b) 

o V 40 em &D icx imo

Figura 44. Resposta do detetor sensível à posição exposto a um fluxo neutrônico. (a)

sem folha conversora e (b) com folha conversora de gadolínio de 12 gun de espessura.

Pela figura pode ser observado que os raios-y do campo neutrônico contribuem

muito para a resposta do detetor. A utilização de filtros, como bismuto ou chumbo,

minimizaria essa contribuição [75] mas comprometeria, também, a intensidade dos

nêutrons.

Mesmo com essas limitações, foram obtidas tomografias de alguns corpos de

prova com a finalidade de compará-las com as obtidas com o detetor em outras

condições que serão mostradas na seção subsequente.

VL.3.1.1 Desempenho do Detetor

Para medir a resolução do detetor, foi colocada sobre a janela uma folha de

cadmio de 0,5 mm de espessura contendo uma fenda de abertura variável. Essa

espessura de cádmio é suficiente para absorver os nêutrons térmnicos provenientes do

feixe. A figura 45 mostra a resposta do detetor para uma fenda de 1 mm.

MeI- , dmr ~ b mrnuh è na~uUfi
corn It ow mu de 9~od 12 1jm d e~z

P fd-3,3 nu,

Figura 45. Resposta do detetor sensível à posição para uma fenda de mm.
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A resolução do detetor foi determinada utilizando a equação 15 onde FWHM é a

largura a meia altura do pico. Nessas condições, o valor do parâmetro RES foi de

3,3nmm.

A linearidade do detetor foi obtida através de uma, máscara de cádmio contendo

fendas de 1 mmn, espaçadas regularmente, e colocada sobre a face do detetor. Da

resposta obtida foram determinados os pontos da curva apresentada na figura 46. O

desvio máximo do canal medido em relação a linha ajustada sobre todos os dados neste

caso é de 0,92% no comprimento ativo do detetor.

UNEARIDADE
700

400
crna 1 43.".1 po-á0ço

3a0

2M

Figura 46. Relação entre a posição e o canal do detetor para nêutrons térmicos com

folha de Gd de 12 g. de espessura.

Para verificar a homogeneidade na resposta do detetor foram obtidas respostas

acumuladas após cada 60 segundos de aquisição. O resultado é mostrado na figura 47.

A homogeneidade do detetor determinada segundo os procedimentos do item

IV.2 é apresentada na figura 47b para uma contagem média de 8000 contagens. O

desvio máximo das contagens medida por canal em relação a essa contagem média,

obtida sobre todos os canais é aproximadamente 8%.

Das medidas que avaliam o detetor e também o sistema de deteção pode ser

concluído que o sistema tomográfico utilizando este detetor, não terá um bom

desempenho. Como foi mostrado na figura 21, a utilização de uma folha de gadolínio

em tomo de 5 im de espessura resultaria um detetor mais eficiente.. A melhor

alternativa para o uso desse conversor é utilizá-lo atrás do fio anodo, mas isso é inviável

no detetor em questão. Para comparação, foram obtidas algumas tomnografias de corpos

de prova.
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Figura 47. (a) Série de 15 respostas acumuladas para verificação da homnogeneidade do

detetor. (b) Avaliação da homogeneidade para uma estatística de contagem de -8000

contagens.

VL.3.1.2 Tomografias

Mesmo com o detetor no otimizado para deteção de nêutrons térmicos, foram

realiadas tomiograflas de corpos de prova. As distâncias fonte-detetor e objeto-detetor

foram mantidas fixas em 24 cm e 5 cm, respectivamente.

Foram feitas tomiografias de um cilindro de alumínio de 2,3 m de diâmetro

contendo duas incrustações também cilíndricas de 3 num de diâmetro. Em uma delas foi

colocada uma barra de cádmio e a outra foi preenchida com óxido de gadolínio (Gd2 0 3 ).

A figura 48 mostra as imagens obtidas em 45, 60 e 90 projeções.

1 -cádmio 2- GdO2 1 -cádmio 2- Gd 231-OdI -G 0

Figura 48. Imagens obtidas no sistema tomográfico, com nêutrons térmicos e detetor

sensível à posição com folha conversora de gadolínio (diâmetro da base 2,3 m,

diâmetro da incrustação = 3 mm, Co= 6500 contagens, tempo 120 segundos! projeção).
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Na imagem, as cores são função da seção de choque macroscópica que é o

parâmetro mapeado na tomnografia com nêutrons. Embora, tanto o cádnmio como o

gadolínio sejam evidenciados da base de alumínio na imagem, eles não se diferenciam

entre si. A análise de materiais com seções de choque muito altas, como é o caso do

cádmnio e do gadolínio, toma-se impraticável para a espessura de 3 mm. Isso porque Z.x

40, e nessas condições é ultrapassada muito a regra de otimização dada pela relação

18. Quanto aos contornos dos orificios preenchidos com esses materiais, não estão bem

defmnidos porque o sistema não possui resolução espacial suficiente (RES&~«> = 3,3

mm). A figura 48 também mostra como o número de projeções influencia a qualidade

da imagem.

A imagem da fatia de um outro corpo de prova semelhante ao anterior mas

contendo quatro orificios é apresentado na figura 49. Pode ser observado para esse

sistema que o nylon e o aço inox são diferenciados na base de alumínio, mesmo tendo o

cádmnio e o gadolínio no mesmo corpo de prova.

1- GdO23
2 -aço Inox

41- nrr~

Figura 49. Imagem obtida no sistema tomográfico com nêutrons térmicos e detetor

sensível à posição com folha conversora de gadolínio (diâmetro do base = 2,3 cm,

diâmetro da incrustação = 3 mm, Co~= 6500 contagens, tempo = 2 horas, 60 projeções).

VI.3.2 Detetor Sensível à Posição com Gás 3He como Conversor de Nêutrons

Nesta etapa, o detetor de raios-X sensível à posição foi adaptado para deteção de

nêutrons térmicos, substituindo o gás Ar + CH 4 por 31e. Desse modo, a conversão do

nêutron em partícula carregada é feita no próprio gás que possui uma seção de choque

de 5327 barns para nêutrons na energia térmica. Alénm disso, a utilização do 3 He em
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detetores proporcionais permite a operação em altas pressões com tensões relativamente

baixas, com boa multiplicação gasosa. A reação de conversão é:

3He +n 3H +p+764 kV

Da energia total liberada na reação, 573 keV são assimilados pelo próton e 191

keV pelo 3H, que são emitidos em direções opostas, pois a pouca energia do nêutron

incidente não influencia muito nas equações de conservação de quantidade de

movimento e de energia.

A pressão do 3He foi de 3 atmn, que é a máxima permitida para o detetor em

questão por causa do manômetro acoplado ao detetor, como mostra o esquema da figura

1 4a. A resposta obtida para a tensão de operação 1650 volts é mostrada na figura 50.

Respos do deteor corn gás lIk

O 1~ ~ ~ ~~~o 

Figura 50. Resposta do detetor de nêutrons sensível à posição utilizando o ás He à 3

atmn como conversor de nêutrons.

VI.3.2.1 Desempenho do Detetor com Gás 3He

Devido as considerações discutidas no item IV.4. é esperado que o detetor

sensível à posição para nêutrons, utilizando este gás como conversor, tenha uma

resolução em posição pior do que em relação a raios-X. Isso ocorre porque na reação do

nêutron com o núcleo de 3He são produzidos dois produtos ionizantes: o próton e o

trítio. Eles são emitidos isotrópicamente e em direções opostas com energias diferentes

e, em consequência, seus alcances também não são iguais. Devido a essas diferenças, o

centróide do traço de ionização causado por essas partículas é deslocado em relação ao

ponto onde ocorreu a reação nuclear. Isso produz um achatamento na resposta do
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detetor aumentando a FWHM e, consequentemnente, piorando a sua resolução, como é

observado na figura 5 1.

E~~~~~~~~

o o
o 

(Yinal (po~~~~~cão) ~Canal (po:;icãoj»

(a (b)

Figura 5 1. Resposta achatada do detetor com 3He para fendas de 1 mm devido ao

deslocamento do centróide do traço de ionização causado pelos produtos da reação. (a)

Resposta do detetor tendo na sua janela uma máscara de gadolínio com uma fenda de 1

mmn de abertura e iluminado por um feixe de nêutrons incidentes na direção normal. (b)

Resposta obtida com uma máscara contendo fendas de mm espaçadas por Smn.

A resolução do detetor foi determinada pela equação 15. Os parâmetros

necessários foram obtidos da resposta do detetor iluminado por um feixe de nêutrons

térmicos quando colocada em sua face uma máscara de gadolínio contendo uma fenda

de 1 mnn de abertura. Essa resposta é apresentada na figura 52.

23W Rm dd conH

3W: 3W0 3 4M 3Wo Sk eóW â 7WO

Figura 52. Resposta do detetor sensível à posição com 3He para uma fenda de 1 mmn.

A relação entre a posição da radiação incidente no detetor e a posição fornecida

pelo sistema é dada pelo parâmetro linearidade (uma vez que, idealmente, essa relação

deveria ser linear). Esse parâmetro foi medido, como descrito no item IV.2, e o
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gadolínio de 140 pgm de espessura foi utilizado por ser opaco a nêutrons térmicos. O

espectro de posição é apresentado na figura 53a, e a curva que relaciona a posição da

fenda com o canal, na figura 53b.

3X_ Re do o~ p~ fnid 1 raia

mo L doSDowrnbâ3sim
____ -

7=.
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(a) (b)

Figura 53. Detetor de nêutrons térmicos sensível à posição com 3He a 3 atm. (a)

Espectro de posição obtido com máscara de gadolínio contendo fendas de 1 mmn

espaçadas por uma distância conhecida. (b) Relação entre o canal da fenda e a sua

posição na janela do detetor.

Na figura 53b, o desvio máximo do canal medido em relação a reta ajustada

sobre os dados é inferior a 0,7 % no comprimento ativo do detetor.

A avaliação da eficiência de deteção foi feita acumulando espectros de posição

obtidos em tempos diferentes. A figura 54 apresenta ua série desses espectros

acumulados após 30 segundos de exposição.

RespomÊ acornda m d

oo 2~~O doa0 àm em im

Figura 54. Série de espectros respostas para verificaçao da hornogeneidade do detetor de

nêutrons térmicos sensível à posição com 3 He a 3 atm.
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A homogeneidade do detetor, determinada também segundo procedimentos do

item IV.2, é apresentada na figura 55 em ab,c para uma contagem média por canal de

4000, 8000 e 12000, respectivamente.

D~= 1*~h3íftn~uhe Ec~~po~f

~~~f~~~~~Ej1,81% -u ~~~~~~~~~~~~~~~~~~1,2

(a) (e()

Figura 55. Avaliação da bomogeneidade para respostas do detetor sensível à posição

com 3 He à 3 atm, com contagem média por canal de: (a) 4000, (b) 8000 (e) 12000

(HMG1 ,1 é média encontrada para a homogeneidade sobre todos os canais da região).

VL.3.2.2 Desempenho do Sistema Tomográfico

Para caracterizar os sistemas tomográficos com nêutrons que utilizam o detetor

sensível à posição com 3He, foram determinados dois parâmetros. Um deles foi obtido

da curva MTF do sistema e o outro da curva denominada resolução em posição. A curva

MTF fornece, aproximadamente, o tamanho mínimo de ua peculiaridade que o

sistema consegue distinguir como tal. A curva de resolução em posição fornece,

aproximadamente, a distância mínima entre duas peculiaridades que o sistema

consegue distinguir como ducas.

Como descrito no item 11l.2. 1, a determinação da curva MTF do sistema requer

resultados obtidos de medidas oriundas da própria resposta do detetor. As respostas

resultaram de nêutrons transmitidos através de máscaras de gadolínio contendo uma

fenda de abertura colocada no local do objeto a ser tomografado. O ponto na curva

MTF que corresponde a essa abertura é determinado pela razão entre as intensidades

transmitida e incidente na fenda, na direção normal, registradas na resposta do detetor.

Para o sistema em questão, foi determinada a curva MTF para fendas com

aberturas variando de 0,2 à 5,0 mm. O resultado é apresentado na figura 56, juntamente
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com o corte em xO = 0,1, abaixo do qual o sistema não consegue reproduzir urna

imagem com qualidade aceitável. Para esse sistema, Ax/AO é igual a 0, 1 para fendas de

0,35 mmn de abertura.

r~s smiv à putção cmi 4e puo
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Figura 56 Curva NI do sisteatoorfccoideorulzao3Ha3at

por ua ditânca qu varou d 1,2à 4, -- 3 As repsa odttrpr5smsaa

Pooaanlo detia abjcurva er reoluçoem são, morstada na figura 57, ra

fendas separadas por 3,8 e 1,8 mm.
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Figura 57. (a) Resposta do detetor de nêutrons sensível à posição com He para duas

fendas de 1 mm separadas por 3,8 e 18 mm. (b) Curva da resolução em posição do

sistema tomográfico. AC = 1 0% para fendas separadas de 131 mm.
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Os pontos da curva de resolução em posição correspondem as diferenças

percentuais entre a contagem do canal de um dos picos correspondente a posição de

uma das fendas, e a contagem em um dos canais do vale, ambos subtraídos do

"background". Entre os pontos, foi ajustada uma curva para ser usada em extrapolações

quando necessário. O corte em 1 0% para o sistema utilizando esse detetor corresponde a

distância de 1,31 mim entre as fendas.

Os resultados obtidos das curvas MTF e de resolução em distância são os

otimizados para esse sistema, umna vez que são provenientes de um material opaco e de

outro tr~parente a nêutrons.

VI..2.3 Tomgraias

Os corpos de prova utilizados foram tarugos cilíndricos de 2,3 cm de diâmetro

confeccionados em alumínio e teflon contendo orificios cilíndricos de 3 mm de

diâmetro. Para compor o corpo de prova foram introduzidos, nesses orifícios, materiais

aplicáveis em engenharia. Diferentes combinações foram tomografadas para evidenciar

algumas potencialidades da radiografia com nêutrons; térmicos. O alumínio e o teflon

foram escolhidos como material base devido as suas baixas seções de choque para

esses nêutrons.

Foram efetuadas tomografias com diferentes números de projeções e estatísticas

de contagem, e mantendo-se fixas as distâncias fonte-detetor e objeto-detetor em 24 e

5 cm, respectivamente. A tabela 6 apresenta a seçãjo de choque macroscópica para

nêutrons térmicos de alguns dos materiais utilizados nos orificios calculada dos dados

fornecidos na tabela 2.

Imagens de materiais plásticos como o polietileno, baquelite, nylon, PVC, lucite

e borracha são apresentadas nas figuras 58a e 58b, em bases de alumínio e teflon,

respectivamente. A escala representa os valores da seção de choque mínima e máxima

dos materiais utilizados, sendo que o valor igual a zerci está associado ao ar.

Os materiais utilizados nos orificios do objeto em questão são fortes

absorvedores de nêutrons térmicos pois todos contém hidrogênio em sua composição. A

alta seção de choque do hidrogênio para nêutrons nessa energia (-25 bamns) faz com que

esses materiais tenham um bom contraste tanto em alumínio como no teflon que,

embora, seja também um material plástico, não é composto de hidrogênio.
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Tabela 6. Seção de choque macroscópica de materiais para nêutrons térmicos.

Material -v-(ci ) Material -'(cni)

Cádinio 13.0 Aço io (ipo 304) 0,88

PO ietileilo (C2~ 114) 3,49 Cohre 0.82

Nvlon ( 61 111NO) 3.16 Teflori (cF 4 0.29

Aerílico C5 II1), 2.62 Chumbo 0.28

IjaqjIclitc (Cg H 7o) 2.50 Zinco 0.22

PVC <,½13C-I> 2.48 Alumínio 0.09

Fer-ro 1.00

Seção de Choque (ciii')

o 4

Figura 58. Tomografias com nêutrons térmicos e detetor sensível à posição com 3 atmn

de 3He de corpos de prova cilíndricos de 2,3 cm de diâmetro contendo orifícios

cilíndricos de 3 mim de diâmetro, nos quais foram introduzidas barras de polietileno,

borracha, acrílico, PVC, nylon. e baquelite. (a) Base de alumínio e (b) Base de teflon

(tempo 90 minutos e número de projeçôes = 90, Co --5000 contagens).

Dessas imagens, obtidas nas mesmas condições, visualmente é observado que

numa escala crescente de intensidade de tons e cores foi obtido alumínio < borracha <

PVC baquelite < acrílico < nylon polietileno e teflon < borracha < PVC - baquelite

< acrílico < nylon polietileno para a figura 58a e MItb, respectivamente. Substituindo
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os nomes pelos valores da seção de choque macroscópica dados na tabela 6, é verificado

que o sistema está de acordo com a realidade. Esse sistema tomográfico não consegue

diferenciar a baquelite do PVC por suas seções de choque serem muito próximas. Entre

o nylon e o polietileno pode ser observada unma tnue diferença, principalmente na base

de alumínio, onde o contraste com esses materiais é maior devido sua seção de choque

ser menor do que a do teflon. O acrílico é diferenciado, com mais facilidade na base de

alumínio, tanto do nylon como da baquelite. Em relação a borracha é verificado através

das imagens que ela também absorve nêutrons, o que torna a inspeção de defeitos em

interfaces metal-borracha mais fácil com nêutrons térmicos.

A figura 59 ilustra a imagem do corpo de prova composto da mesma base de

teflon contendo em seus orificios barras de materiais metálicos. Da imagem, também é

observado uma coerência entre os tons das cores e a seção de choque dos materiais.

Figura 59. Tomografia com nêutrons térmicos e detetor sensível à posição com 3 atm de
3He de um cilindro de teflon de 2,3 cm de diâmetro contendo orificios cilíndricos de 0,3

cm de diâmetro nos quais foram introduzidos barras de cobre, aço inoxidável, chumbo,

ferro, latão e alunmo (tempo 90 minutos e número de projeções = 90, CO -5000

contagens).

Embora tenham o ferro, o aço inoxidável e o cobre valores muito próximos de

seção de choque, pode ser notado uma tnue diferença na intensidade dos tons das

cores. O latão, composto de 80% de cobre e 20% de zinco, é bastante diferenciado do

cobre pois o zinco tem uma seção de choque bem menor. O chumbo não é visível na
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base de teflon. pois suas seções de choque são praticamente iguais e em relação ao

alumínio, esse sistema também não conseguiu diferenciá-lo na base de teflon.

A figura 60 ilustra a imagem obtida de uma fatia de um corpo de prova com a

base de alumínio contendo somente dois orificios. Em um deles foi colocado uma barra

de aço inoxidável e a outra foi preenchida com graxa de silicone.

Da imagem pode ser observado que a graxa é um forte absorvedor de nêutrons

tanto em relação ao alumínio como também ao aço. A verificação da presença de graxa

em canais de lubrificação de componentes metálicos é ua das potencialidades da

utilização de nêutrons térmicos na obtenção de imagens radiográficas.

Figura 60. Tomografia com nêutrons térmicos e detetor sensível à posição com 3 atrn de

3He de um cilindro de teflon de 2,3 cm de diâmetro contendo orificios cilíndricos de 0,3

cm de diâmetro nos quais foram introduzidos graxa e aço inoxidável (tempo = 90

minutos, número de projeções = 90, Co -5000 contagens).

Com objetivo de verificar a resolução desse sistema tomográfico, foram

tomografaidos dois corpos de prova de teflon contendo orificios de diferentes diâmetros.

Em um deles, foram feitos sete orificios de diâmetro variando de 1 à 4 mm, os quais

foram preenchidos com o pó Gd2O 3. A uniformidade do preenchimento foi verificada

através de uma radiografia com raios-X da amostra. Nesta foi observada uma

anormalidade no preenchimento do orificio de 1 mm. No outro objeto teste foram feitos

seis orifícios com o diâmetro variando de 0,28 à 0,98 mmn onde foram colocados fios de

cádmnio. As imagens obtidas estão apresentadas na figura 61.
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Os materiais cádmnio e óxido de gadolínio so fortes absorvedores de nêutrons,

apresentando u bom contraste em relação a base de teflon. Das imagens pode ser

observado que o sistema acusa a presença do gadolínio e do cádmnio em todas os

orificios, mas visualmente com boa resolu ção, até o diâmietro 0,34 mm, confirmando os

resultados obtidos da curva MTF.

Estes dois corpos de prova são os otimizados para a avaliação das

potencialidades do sistema pois são constituídos de dois materiais sendo praticamente

um tranparente e o outro opaco a nêutrons térmicos.

I- 4.0Omm 3- 3.0 mm 5. 2.Onun 1- 098 mm 3- 0.70 mm 5-O0.36 mr
2- 3.5 mm 4- 2.5 mm 6.. 1.5 flUT 2- 0.90 nuifl 4- 0.49 minf 6 -0.25 flUf

7- 1.O mn
(a) (b)

Figura 61. Tomografia com nêutrons térmicos e detetor sensível à posição com 3 atmn de
3He de um cilindro de teflon contendo orificios de diâmetro variável preenchidos com

(a) óxido de gadolínio (b) fios de cádmio (tempo = 90 minutos e número de projeções

=90. C0 = 5000 contagens, diâmetro da base = 2,3 cm).

Uma das potencialidades de aplicação do sistema tomográfico com nêutrons é a

indústria de materiais bélicos. A figura 62 mostra a imagem obtida de u material

explosivo revestido com chumbo, utilizado na indústria aeroespacial. Os explosivos

denominados plásticos contém hidrogênio na sua composição e são geralmente

revestidos de materiais pesados como aço ou chumbo.

Na inspeção desse tipo, os nêutrons atravessam as partes metálicas como

chumbo ou aço e permitem a visualização da carga explosiva com bom contraste. Com

isso, além da verificação da colocação correta dessa. carga, variações de densidade,

vazios, detalhes e a presença de materiais estranhos podem ser observados.
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Explosivo

Chumbo

(a) (b) (C)

Figura 62. Tomnografia de uma carga explosiva encapsulada em chumbo (60 minutos e

60 projeções). A figura (b) esquematiza, na imiagem, o corpo de prova.

Este detetor sensível à posição destaca-se assim, não só por sua potencialidade

de detetar materiais atenuadores de nêutrons, como também por fazê-lo mesmo em

objetos de pequena dimensões.

VL.3.3 Detetor Sensível à Posição com a Mistura 3Fie e Argônio-Metano

Como já visto no capitulo IV, o 3 He sob pressão de 3 atm, utilizado no detetor

em questão, não é denso suficiente para parar os produtos produzidos na reação nuclear

do nêutron térmico com seu núcleo. Um gás de frenagem, cuja função é parar ou

diminuir o alcance das partículas carregadas, pode ser adicionado ao 3 He. O argônio tem

boas propriedades de transporte e multiplicação de elétrons e a mistura com 10%/1 de

CH-4 é a mais comum para detetores proporcionais, sendo que o metano atua como gás

"4quencher".

O objetivo dessa mistura é melhorar a eficiência do detetor. Fazendo com que os

produtos da reação percam mais energia na região sensível do detetor do que em relação

a perda de energia desses mesmos produtos no detetor com 3 He puro, mais pares de

íons serão produzidos. Devido as limitações do próprio detetor foram utilizadas 2 atm

de 3He + 1 atmn de (Ar + 10%CH14) resultando em 3 atm.

A resposta do detetor obtida na tensão de operação 1650 volts é apresentada na

figura 63. Para verificar a influência dos nêutrons epitérmicos na resposta do detetor foi

colocada uma folha de cádmio de 0,5 mmn de espessura sobre sua janela. A contribuição

de 5% foi registrada devido aos nêutrons epitérmicos.
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Figura 63. Resposta do detetor sensível à posição com 2 atrn de 3He + 1 atm de (Ar +

10% CI-14). A curva (a) é resposta do detetor à nêutrons térmicos e epitérmicos. A curva

(b) é a resposta do detetor somente a nêutrons epitérnicos.

VI.3.3.1 Desempenho do Detetor Sensível à Posição com 3He + (Ar + 10% CH 4,)

A resolução, linearidade e homogenèidade do detetor foram determinadas

seguindo a mesma metodologia do item VI.3.2.1I., e os resultados obtidos estão

apresentados nas figuras 64, 65 e 66, respectivamente.

Rmoaço d oor de nsiko ~içv à pco ETix" <.A-CHi

a~ ~~a

Figura 64. Reposta do detetor de nêutrons sensível à posição com 3 He + Ar +CH4 para

uma fenda de 1 mm.

A resolução desse detetor, obtida através da sua resposta quando iluminado

pelos nêutrons transmitidos através de ua máscara de gadolínio contendo uma de

abertura 1 mm, foi de 980 LLm.

Como mostra a figura 65, foi observada uma relação linear entre o canal do

pico e a posição da radiação incidente no detetor, sendo o desvio máximo do canal



medido em relação a curva ajustada sobre os dados em tomno de 1% no comprimento

ativo do detetor.

Une~W :b de na~ ru s Ew~ à com Fn 3 e Ar-0-14

M- M1

o -~~~~~~~~~~~~~~~~4.

Figura 65. (a) Espectro de posição obtido com máscara de gadolínio contendo fendas de

1 mmn espaçadas por urna distância conhecida. (b) Relação entre o canal e a posição da

fenda.

=wrú~ c'mi~ can d~s de nsahm mseI à pgro<ç

8m. cm~o 3He oAr +CM4

40 O -0 00

canal

Figura 66. Espectros acumulados para verificaçao da bomogeneidade.

Quanto a bomnogeneidade do detetor, é observado nas respostas acumuladas que

elas apresentam irregularidades, principalmente na região entre os canais 200 a 450,

comprometendo o parâmetro HMIG do detetor, que ficou em tomo de 12% para urna

estatística de contagem de 10000 contagens/canal. E muito provável que isso se deva a

"sujeiras" no fio anodo, como já foi citado no item V.2.

Como os corpos de prova utilizados neste trabalho são de pequenas dimensões

necessitando aproximadamente 330 canais dos 600 disponíveis, foi utilizada a região à

direita da resposta do detetor, minimizando assim o problema das irregularidades.
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A figura 67 apresenta a homnogeneidade do deletor na região correspondente aos

350 canais a direita das respostas, determinada através dos procedimentos do item IV.2,

para 4000. 8000 e 12000 contagens.

"DF ~l=~ M éOJnéJw It1a-u~ó ça ao= é~ O aiUW u~&b pma ~d U

* 14.-8% .. H6 Z19%

(a) (b) (e)

Figura 67. Avaliação da homnogeneidade do detetor sensível à posição com 3He + (Ar +

C14L) para respostas cuja contagem média por canal é de: (a) 4000, (b) 8000 () 12000.

VI.3.3.2 Desempenho do SistemaTomográfico

A figura 68 mostra as curvas MT e de resolução em distância do sistema

tomográfico com o detetor de nêutrons térmicos sensível à posição com He + (Ar +

1 0% C1-h).

CUrvade~re5uloM ~çOffiben Cde~~r eu1N

1.0 * al~ paw ra o.gtso át ~COcc ettre à pko =rn 3He + Ar + 10%~ aCH,
nepArcxs DPS cm He (Ar 1 0%ÇH,) no-

90. .(a)(b

0.2 *

o .1 11

Figura 68. Curvas relativas ao sistema tomnográfico com o detetor contendo a mistura

3 He + Ar + CI-14. (a) Curva MTF. (b) Curva de resolução em distância.
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Os pontos das curvas foram determinados como descrito nos itens IV.2. 1 e

VI.3.2.2. respectivamente, utilizando as mesmas fendas.

Esse sistema registra Ax/AO igual a 0,1 para umna fenda de 0,41 mm de abertura.

Anomalias ou peculiaridades abaixo desse valor não poderão ser diferenciadas nesse

sistema tomográfico.

O corte em 10% no valor de AC corresponde a uma distância de 1,13 mm entre

as fendas. Com isso, peculiaridades separadas por distâncias ainda menores não

poderão ser distinguidas separadamente nesse sistema. Cabe aqui a mesma observação

feita no item VI.3.2.2, onde foi ressaltado que os resultados obtidos das curvas MTF e

de resolução em distância são os otimizados, pois, são provenientes de um material

opaco e de um outro transparente a nêutrons.

VI.3.3.3 Tomografias

Os mesmos tarugos cilíndricos de 2,3 cm de diâmetro referenciados no item

VI.3.2.3 foram os utilizados neste sistema. Nos orifícios compondo os corpos de prova

foram colocados materiais, sendo que, em algumas vezes, em arranjos idênticos aos já

utilizados. As distância fonte-detetor e objeto-detetor foram também mantidas fixas em

24 e 5 cm, respectivamente, para todas as tomografias.

A fgura 69 apresenta as imagens de três objetos teste tomografados nesse

sistema com 60 projeções, no tempo total de 100 minutos. C0 é a contagem média

registrada no detetor na região fora do objeto. Na imagem da figura 69a os dois orificios

do tarugo de alumínio foram preenchidos com cádrnio e óxido de gadolínio. Esses dois

materiais são fortes absorvedores de nêutrons, ficando bem visíveis na base de alumínio

quase transparente a nêutrons.

Na imagem da figura 69b, os quatro orificios de um tarugo de alumínio foram

preenchidos com lucite, aço inoxidável, óxido de gadolínio e chumbo. É observado que,

embora se tratando de materiais com seções de choque muito diferentes, sendo o óxido

de gadolínio -75 cm- e o chumbo -0,28 cm , o lucite e o aço são visíveis na

tomnografia. O chumbo não ficou visível nesta imagem. Na imagem da figura 69c os

quatro orifícios do tarugo, de alumínio foram preenchidos com teflon, nylon, Gd2 03 e

vidro. Além do óxido de gadolínio, o vidro apresentou também ua alta seção de

choque, maior do que a do nylon pela imagem, contrariando os dados da tabela 2. E

muito provável que este vidro seja do tipo pirex com alto teor de boro na sua
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composição o que justificaria a razão do grau de contraste. O teflon não ficou visível na

imagem.

I- cádmio 2- Gd10 3 I- lucite 3- Gd2 O. I- teflon 3- Gd2,

2- aço 4-chumbo 2- nylon 4- vidro pirex

(a) (b) (c)
Figura 69. Tomografias com nêutrons térmicos e detetor sensível à posição com 2 atmn

de 3He + 1 atm. de (Ar + 1 %CH4L ), diâmetro do tarugo = 2,3 m, diâmetro dos

orificios = 3mm. (a) número de projeções = 60, tempo = 1 00 minutos, C= 7441

contagens. (b) número de projeções = 60, tempo = 10 minutos, C0 = 6308 contagens.

(c) número de projeções = 60, tempo = 100 minutos, C0 = 7556 contagens.

O mesmo objeto teste composto de um tarugo cilíndrico de teflon com diâmetro

de 2,3 cm contendo orificios ao longo da sua altura com diâmetros variando de 0,4 cm a

0,1cm preenchidos com óxido de gadolínio foi tomografado neste sistema. A figura 70

apresenta as imagens obtidas das tomografias efetuadas em 45, 90 e 180 projeções.

(a) (b) (c)
Figura 70. Tomografias com nêutrons térmicos e detetor sensível à posição com 2atrn

de 3He + 1 atm de (Ar + 10%CHI4 ), diâmetro do tarugo = 2,3 m, diâmetro dos

orifTcios 4mm; 3,5mm; 3 mm; 2,5mm; 2mm; 1,5mm e mm preenchidos com Gd20 3. CO

=5069. (a) 45 projeções, ( b) 90 projeções, ( c) 180 prejeções.
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Das imagens pode ser observado que embora o número de projeções influência a

qualidade, todos os orificios são visíveis até na imagem obtida com 45 projeções.

A figura 71 apresenta a imagem de uma fatia do tarugo de teflon com seis

orifícios preenchidos em (a) com materiais acrílicos e em (b) com materiais metálicos.

Os materiais acrílicos são mais absorvedores de nêutrons do que os materiais

metálicos devido à presença de hidrogênio em suas composições. Para materiais nas

dimensões utilizadas (d = 3 mm), visualmente o sistema tomográfico com esse detetor

consegue diferenciar o acrílico do nylon (AE = 0,54 cm -1) mas não consegue

diferenciar o polietileno do nylon (AZ = 0,33 cm '). O PVC e baquelite também não são

diferenciados pois é muito pequena a diferença de suas seções de choque. Quanto à

borracha, pode ser concluído que além dela ser um forte absorvedor de nêutrons, a sua

seção de choque tem um valor próximo aos valores dos materiais acrílicos.

1-poliedileno 3-acrilico S- nvo 1 - cobre 3- chumbo 5- latão
2-b~na 4& PV(' 6- baquclte 2 -aço 4- ferro 6- aluminio

(a) (b)

Figura 71. Tomrografias com nêutrons térmicos e detetor sensível à posição com 2 atm

de 3 He + 1 atm de (Ar + 1%CFL4 ), diâmetro do tarugo = 2,3 cm, diâmetro dos

orificios = 3 mmn preenchidos com: (a) barras de materiais acrílicos.(b) barras de

materiais metálicos. (número de projeções = 180, tempo = 180 minutos, Co= 3740

contagens).

Em relação a figura 71b, onde os orificios também tem as mesmas dimensões, é

percebido uma tnue diferença no contraste do ferro e do cobre (AZ = 0,18 cm, 1 O

latão apresenta um contraste bem menor em relação ao cobre pois ele é composto de

somente 80% de cobre. O chumbo não é diferenciado do teflon devido à pequena

diferença entre suas seções de choque (AE= 0,01 cm I'). O alumínio aparece na imagem
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num tom mais avermnelhado do que o rosa associado ao teflon, ua vez que é ainda

menos absorvedor de nêutrons que o teflon.

VL3.4 Detetor Sensível à Posição com a Mistura 31He e Propano

A mistura 2,2 atmn de 3He + 0,8 atm de C31-I foi a utilizada como conversor de

nêutrons nessa etapa do trabalho.

A resposta do detetor obtida para a tensão de operação de 2500 V é apresentada

na figura 72. A influência dos nêutrons epitérmicos (em vermelho), obtida colocando

uma folha de cádmio sobre a janela do detetor, é menor que 5%.

Pela literatura [54], era esperado que o sistema utilizando o detetor com essa

mistura, apresentasse uma eficiência maior que o detetor com He e argônio-metano.

Devido as limitações existentes na construção do detetor, não foi possível utilizar as

mesmas condições indicadas na literatura (região sensível de 14,4 mm para um detetor

bi-dinmensional com o gás numa pressão de 4 atm de 3HTe + 1,5 atm de C3H8).

!40n

0ODO (b)

cam

Figura 72. Resposta do detetor sensível à posição com 2,2 a de 3He + 0,8 atm de

C3H 8 para um tempo de contagem de 2 minutos.(a) Contribuição dos nêutrons térmicos

e epitérmicos. (b) Contribuição dos nêutrons epitérmicos.

VL3.41 Desempenho do Detetor com 2,2 atm de 3 H1e + 0,8 atm de CH 8

A mesma metodologia do item VI.3.2. 1 foi empregada na determinação dos

paráâmetros que avaliam o desempenho do detetor com essa mistura gasosa. A resolução,

linearidade e a homogeneidade estão representadas nas figuras 73, 74 e 75,

87



respectivamente. A resolução foi de 880 jim obtida de uma fenda de 1 mii de abertura

em uma máscara de gadolínio colocada sobre a janela do detetor.

FedLçã do dd de n.ruaMi~ à po.d~

RESO.8 nir

o
30 350 4W 4W 560 60 4W 06W -7

canal (pB)

Figura 73. Reposta do detetor de nêutrons sensível à posição com 2,2 atm. de 3He + 0,8

atmn de C 3H8 para uma fenda de 1 mm.

Também foi observada uma relação linear entre o canal do pico associado a

fenda e a posição da radiação incidente no detetor. O desvio máximo do canal medido

em relação a curva ajustada sobre os pontos ficou em tomo de 0,8% no comprimento

ativo do detetor como mostra a figura 74.

w0 LneeadedoPSD=mHe+propam

300 cWni -2.602+1.167134 *Poç~

200 1

à 10 230 360 40 à

p- (mrn)

Figura 74. Relação entre o canal e posição das fendas de abertura 1 mm, para o detetor

com 2,2 atm de 3He + 0,8 atmn de C3H8.

A figura 75 apresenta respostas do detetor acumuladas, após cada 30 segundos

de aquisição, quando exposto ao fluxo de nêutrons. Através da visualização dessas

respostas são percebidas as irregularidades que o detetor apresenta. O parâmetro

homogeneidade foi determinado para respostas comr uma estatística de contagem de
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aproximadamente 4000, 8000 e 12000 apresentadas na figura 76, segundo os

procedimentos do item IV.2.

Re~isa ia~scdá~ies smsíd à p~siã

o m- 4M e *1 O

Figura 75. Espectros acumulados para verificaçao da homogeneidade para o detetor com

2,2 atm. de 3He + 0,8 atm de C3H8.
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Figura 76. Avaliação da homogeneidade do detetor com 2,2 atmn de 3He + 0,8 atm de

C3H8 para respostas, cuja contagem média por canal é de: (a) 4000, (b) 8000 (c) 12000.

VL3.4.2 Desempenho do Sistema Tomográfico

As curvas de MTF e de resolução em distância do sistema utilizando o detetor

sensível à posição com o conversor de nêutrons 3He + C 3H8g são apresentadas na figura

77, e foram obtidas seguindo a metodologia dos itens IV.2.1 e IV.3.2.2, através da

utilização das mesmas fendas.
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Figura 77. Curvas relativas ao sistema tomográfico com o detetor contendo a mistura

2,2 atmn de 3 He + 0,8 atm de C 3H8. (a) Curva MTF. (b) Curva de resolução em distância.

Esse sistema registra Ax/AO igual a 0,1 para fenda de 0,25 mm de abertura em

gadolínio. Da figura de resolução em distância o corte em 10% de AC corresponde a

uma distância entre fendas de 0,64 mmn.

VI.3.4.3 Tomografias

As tomografias obtidas foram dos mesmos corpos de prova já utilizados

anteriormente. As distâncias fonte-objeto e objeto-detetor também foram mantidas

constantes em 24 e 5 m para todas as tomografias.

A figura 78a apresenta a imagem obtida da fatia do tarugo cilíndrico de alumínio

de diâmetro igual a 2,3 m contendo graxa e aço inoxidável em seus orificios de 0,3

cm de diâmetro. A figura 78b mostra a imagem do mesmo tarugo com seus orifícios

preenchidos com Gd2O 3 e cádmio.

Embora com baixa estatística de contagem, o sistema consegue diferenciar nas

imagens os materiais envolvidos com coerência.

A figura 79 apresenta as imagens obtidas neste sistema para objetos teste cilíndricos de

teflon com diâmetro de 2,3 m. Na figura 79a os orificios variando de 0,4 à 0,1 m

foram preenchidos com óxido de gadolínio. Na figura 79b o diâmetro dos orificios

varia de 0,98 à 0,28 m e foram preenchidos com fios de cádmnio. Ambos objetos já

foram tomografados nos sistemas discutidos no itens VI.3.2 e VI.3.
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1-graxa 2- aço 1-Gd2 O3 2- cadmio

(a) (b)

Figura 78. Tomografias com nêutrons trmicos e detetor sensível à posição com 2,2

atm de 3 He 0,8 atm de C3H8, diâmetro do tarugo = 2,3 cm, diâmetro dos

orificios=3mm. (a) número de projeções = 60, tempo = 120 minutos, C 2458

contagens. (b) número de projeções = 60, tempo = 60 minutos, C0 = 1320 contagens.

(a) (b)

Figura 79. Tomnografias de cilíndricos de teflon de diâmetro 2,3 cm. (a) Orificios de

4,0(1); 3,.5(2) 3,0(3); 2,5(4); 2,0(5); 1,5(6) e 1,0(7) mnm foram preenchidos com óxido

de gadolínio (número de projeções= 90, tempo total= 90s, CO =1241 contagens. (b)

Orificios de 0,988(1); 0,90(2); 0,70(3); 0,49(4); 0,36(5) e 0,25(6) mm foram

preenchidos com fios de cádmio (número de projeções= 60, tempo = 90 minutos, Co=

2498 contagens).
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Embora sendo muito baixa a estatística de contagem, dada por Co que ficou em

torno de 2500 contagens para a figura 78a e 1250 contagens para a figura 79b, é

observado que o sistema apresenta uma boa resolução. Todos os orificios preenchidos

foram detetáveis na imagem a menos do sexto orificio da figura 79b.

A figura 80 apresenta as imagens, obtidas neste sistema, de corpos de prova

compostos de tarugos cilíndricos de alumínio e teflon com diâmetro de 2,3 cm. contendo

orificios de 3 mm de diâmetro onde foram colocados os materiais indicados na própria

figura. Em ambas as imagens as tonalidades das cores, associadas aos valores das

seções de choque, corresponde ao esperado, mesmo com o baixo valor de Co.

1- P'C 3-teflon 5- borracha 1 -PIVC 3 -baquelite S-brah
2-celeron 4-nvlon 6- acrílico 2 -nvlon 4.- polietileno 6- acrilico

(a) (b)

Figura 80. Tomografias com nêutrons trmicos e detetor sensível à posição com 2,atmn

de 3He + 0,8 atm de C3Hg diâmetro do tarugo 2,3 cm, diâmetro dos orifilcios=0,3cm.

(a) número de projeções = 60, tempo = 120 minutos, C0 = 2661lcontagens. (b) número de

projeções =90, tempo 90 minutos, Co= 1320 contagens.
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VII. Comparação dos Sistemas Tomográficos

Raios-X e nêutrons foram as radiações utilizadas na obtenção das tomnografias

desse trabalho. Além disso, os sistemas tomográficos envolvendo nêutrons foram

compostos por detetores diferentes do tipo tubo BF3 e sensíveis à posição. A figura 81

mostra as imagens obtidas de um objeto teste, montado nos mesmos tarugos cilíndricos

de 2,3 cm de diâmetro já utilizados nos capítulos ante:riores, tomografados com raios-X

em 8 1 a e nêutrons em 8 1 b. Para neutrons, a tomiografia foi obtida com detetor sensível à

posição, utilizando 2 atm de 3He + 1 atmn de argonio-metano, como conversor. Para

raios-X, a base do cilindro foi de polietileno e para nêutrons de alumínio devido a que

esses materiais apresentarem um coeficiente de absorção baixo para as respectivas

radiações.

1 P\ ~ *~Io.~ ~ -bo~nd. -PVC1 5-dg -~

(a) (b)

Figura 81. Tomografias com detetor sensível à posição de uma fatia de um tarugo

cilíndrico de 2,3 cm de diâmetro com orificios de 0,3 cm contendo barras dos materiais

indicados. (a) Imagem com raios-X (E-14 keV) com 180 projeções em feixe

divergente, tempo total de 3 horas, C0 = 11842 contagens. (b) Imagem com nêutrons

térmicos com 60 projeções em feixe paralelo, tempo total de 2 horas, Co = 7635

contagens.

Da figura 81, pode ser destacado que as duas tomografias se complementamn. Na

imagem obtida com raios-X os materiais com maior contraste são PVC, teflon e

borracha, e com nêutrons, o nylon, lucite, PVC e celeron.

A resolução do detetor para raios-X é melhor do que a resolução do detetor

utilizado para nêutrons. Isso pode ser verificado dos gráficos apresentados nas figuras

25 e 51, de onde resultou ua resolução espacial de 800 .im obtida de uma fenda de
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3OO0tm e 129Ojim obtida de uma fenda de 1 mmn para raios-X e nêutrons,

respectivamente.

Em relação aos sistemas tomográficos com nêutrons utilizando o detetor BF3

convencional e o detetor sensível à posição, podem ser mencionadas vantagens e

desvantagens para cada um deles. No sistema com o detetor convencional BF3 a

vantagem é que o tamanho do objeto não é limitada, já que, para tomografias com este

sistema, é necessário efetuar também o movimento de translação do corpo. Ao

compararmos objetos de mesmo tamanho, isto é, objetos cujas dimensões são limitadas

pelo tamanho da janela do detetor sensível à posição, este último é o mais vantajoso.

Isso porque sua resolução espacial é bem melhor do que com o detetor BF3 , podendo ser

inspecionado no objeto, peculiaridades ou anomalias bem menores. A resolução

espacial do sistema com BF3 é em tomo de 2,4 mm enquanto a resolução espacial do

sistema com detetor sensível à posição é em tomo de 1 mm. Outra vantagem do detetor

sensível à posição em relação ao BF3 convencional é que o tempo necessário para

obtenção da tomografia é bem menor, já que, uma projeção é obtida de uma só vez

eliminando os movimentos de transiação. A resolução espacial do sistema com BF3

poderia ser melhorada com uma colimação melhor, mas o tempo de aquisição superaria

um dia útil de operação do reator.

A tabela 7 apresenta os resultados obtidos para o sistema tomográfico com

nêutrons utilizando o detetor sensível à posição com os conversores de nêutrons

utilizados neste trabalho.

Tabela 7. Resultados obtidos para o sistema tomográfico com detetor sensível à posição

com diferentes conversores de nêutrons

Coov~fo de n~ R~ ~ A~daf&pr
do doMor (nm) e o <u- d o 0 a~ pZo fto 10V. da ~va

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M _ _ _do _a ~ r(ol çIo(d,

Folha de gadin 3,3 -

de 12pim

3 um de3 H 1,29 0,35 1,31

2 tm de3 Hc + 1 t de
(Ar+10%C14) 0,98 0,34 1,13

2,2 mde He +0,SaU 0,802406
do pro~ ,8 ,2o06
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Adicionando, aos resultados da tabela 7, os obtidos com o sistema tomográfico

com detetor BF 3 não sensível à posição podem ser tiradas as conclusões apresentadas

na tabela 8.

Tabela 8. Características dos sistemas tomográficos com nêutrons e detetores: BF3 e

sensível à posição.

Temp de a~usii
Resobiçi espeial Tamno do ob~jeto <p.M objeto de mesmo

(MM) =anho)

Nio sensivel à posiçio fl~mtd de=tr Necessita movimentos

BF3 -2,4 mm das condiçõs de trnla~ e Rotçi
3 ~~~~~~~~~px entre 2e 5 Temposniores

DP Permite- a i~ d Limitao pelo Necsst somente
DSP Permie a inspçio de h~ djajel movimentos de rotaço

~ eWe bm 1do deteor Tempos menores
menores

As figuras 82 e 83 apresentam imagens, de corpos de prova tomografados com

nêutrons trnicos no sistema com detetor sensível à posição com conversor 3 He puro

em (a), com a mistura 2 atmn de 3 He + 1 atmn (Ar + CI-4) em (b) e com a mistura de 2,2

atm de 3He + 0,8 atmn de C 3H8 em (c).

(a) (b) (c)
I- polietileno 2 - borracha 3 - acrílico 4 - PVC' 5 - nylon 6 - baquelite

Figura 82 : Tomografias com nêutrons térmicos e detetor sensível à posição (a) detetor

com 3 atm. de 3 He ( 90 projeções, tempo = 2,5 horas e Co = 5888 contagens) (b) detetor

com 2 atm de 3 He + 1 atm (Ar + 10% CH4) ( 90 projeções, tempo = 1,5 horas e C0 =

3740 contagens), () 2,2 atm de 3 He + 0,8 atm. C3H8 ( 90 projeções, tempo = 1,5 horas e

Co 1349 contagens).
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Em relação a figura 82, visualmente não são observadas diferenças entre as

imagens dos objetos com peculiaridades nessas dimensões.

(a) (b) (c)

Figura 83 Tomnografias com nêutrons térmicos e detetor sensível à posição (a) detetor

com 3 atm de 3He ( 90 projeções, tempo lh 45 min e Co = 4547 contagens), (b) detetor

com 2 atm de 3He + 1 atm (Ar + 1 0% CI-14) ( 90 projeções, tempo = 1 h 45 mim e Co =

5069 contagens), () 2,2 atm de 3He + 0,8 atm C3H8( 90 projeções, tempo 1 h 30 min

e Co = 1249 contagens).

Em relação as imagens da figura 83, embora o valor de C0 para o sistema com a

mistura de 2,2 atmn de 3He + 0,8 atm de C3H8 tenha sido muito baixo, é ele quem

apresentou melhor resolução espacial. Com isso resolve uma peculiaridade de pequenas

dimensões com mais detalhes do que a utilização dos detetores com as outras misturas

gasosas.
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VIII. ConclusõIes e Discussões

É indiscutível que sistemas tomográficos com nêutrons são extremamente úteis

em ensaios não destrutivos. Eles podem ser utilizados tanto como complemento de

tomnografias com raios-X ou raios-y, como também em aplicações onde as diferenças

entre os coeficientes de atenuação de nêutrons e fótons; não são tão importantes.

A utilização de detetores sensíveis à posição nos sistemas tomnográficos tanto

com raios-X como para nêutrons, vem acrescentar vantagens para a técnica. Em relação

aos tomógrafos que utilizam um feixe estreito e colinmado, onde o sistema fonte-detetor

tranlada ao longo da fatia tomografada, é destacada uma grande redução no tempo de

aquisição dos dados. No D)PS a característica principal é a capacidade de detetar

também a posição da radiação incidente, sendo urnai projeção obtida de uma só vez

eliminando os movimentos de translação.

A redução no tempo também está relacionada a ua redução nos custos,

principalmente no caso de nêutrons onde geralmente ai fonte é um reator nuclear. Além

disso, a resolução do sistema tomnográfico com detetor sensível à posição permite a

inspeção de peculiaridades ou anomalias de tamanhos bem inferiores, tanto em relação

aos sistemas utilizando fonte e um detetor, como também em sistemas utilizando fonte e

vários detetores. Isto por causa do espaço de conversão existente num detetor não

sensível à posição.

Embora a realização deste trabalho tenha tido bastante êxito na conversão do

detetor de raios-X para nêutrons térmicos e sua utilização em sistemas tomnográficos,

alguns trabalhos são sugeridos para complementar o estudo para definir "o detetor" para

essa radiação e utilizá-lo em sistemas tomográficos:

1 - Utilizar no mesmo detetor deste trabalho folhas de gadolínio mais finas.

Além disso, estudar a possibilidade de fazer umna evaporação à vácuo. ou

outra técnica de deposição nas próprias ira do catodo. Deste modo, haverá

ulma melhora na eficiência do detetor, pois, nesse caso o elétron de conversão

interna será proveniente da emissão por retroespalhamnento.

2- Ainda no mesmo detetor verificar sua eficiência em sistemas tomográficos

com nêutrons térmicos utilizando o gás trifluoreto de boro (BF3) enriquecido

em lBcomo conversor de nêutrons. Outra idéia é fazer um depósito de boro

enriquecido em 013 na própria janela do detetor, na região onde foi utilizada

a folha de gadolínio e utilizar como gás o argônio-metano. Em ambos os
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casos, a ionização no gás será produzida pelas partículas ct produzidas na

reação 'B(na) 7Li. Algumas vantagens são esperadas nessa conversão. O

1013 tem uma seção de choque de 3840 barns para a reação com nêutrons na

energia térmica. Outra vantagem é a energia de 2,31 MeV liberada na reação

em 94% das reações ocorridas, dos quais 1,47 MeV vão para a partícula a e

0,84 MeV para o 7Li, tendo assim uma boa discriminação contra raios-y

presentes no campo neutrônico. Além dessas, a partícula at perderá mais

energia no espaço de conversão disponível neste detetor produzindo mi

pares de ons do que quando comparada com partículas mais leves e menos

carregadas como o próton ou o elétron.

3- Projetar um novo detetor apropriado para nêutrons com uma região sensível

maior, que suporte pressões mais altas e otiinizar a mistura de gases. Neste

projeto, introduzir um purificador por causa do alto custo dos gases 3He e

BF3 utilizados como conversores de nêutrons.

4- Realizar este mesmo trabalho com detetores proporcionais sensíveis à

posições bidimensionais. Esse tipo de detetor foi projetado e construído pelo

CBPF também para detecção de raios-X e está sendo utilizado na deteção de

raios cósmicos com localização tridimensional. O uso desses detetores em

sistemas tomográficos permite a obtenção de imagens tridimensionais de

objetos de pequenas dimensões (8,0 x 8,0) cm ,tanto para raios-X como para

nêutrons após a conversão.
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APÊNDICEI1

Aplicações e potencialidades da radiograia com nêutrons térmicos

O princípio do método radiográfico é que a radiação é atenuada ao passar pela

matéria. Baseado nisso, a estrutura ou composição de um objeto colocado num feixe de

radiação pode ser examinada. Isso, através da radiação registrada em um detetor após

passar pelo objeto.

Os materiais possuem coeficientes de atenuação diferentes para as diferentes

radiações, além dos valores serem também função da energia da radiação. É essa

propriedade que faz a técnica de inspeção com nêutrons ser indispensável em algumas

situações. Isso não a torna mais vantajosa em relação aos raios-X ou raios-y, mas pode

ser encarada como uma técnica complementar de ensaios não destrutivos e constitui

uma ferramenta poderosa em campos específicos.

Devido a forte atenuação de nêutrons térmicos em hidrogênio a inspeção de

materiais hidrogenados é uma das maiores potenicialidades dos nêutrons em relação aos

raios-X. Um chuveiro de aplicações surge dessa propriedade dos materiais em relação

aos nêutrons.

Falhas ou posicionamento de materiais plásticos no interior de metais de

grandes espessuras, como alumínio, aço ou chumbo podem ser ocalizados, pois esses

metais possuem valores baixos de coeficientes de atenuação para nêutrons térmnicos.

A inspeção de corrosões em metais, corrosões ocultas em liga de alumínio e a

deteção de pequenas fissuras causadas por corrosão são bastante eficientes com a

utilização de nêutrons térmicos. Isso se torna possível devido aos produtos da corrosão

serem geralmente hidróxidos.

Na inspeção de componentes explosivos, geralmente encapsulados em metais

pesados como o aço ou chumbo, os nêutrons térnicos são de grande importância. O

explosivo plástico RDX (C4H 6 N6 ), a dinamite TNT ( 71-10 6N3) e o explosivo PETN

(CsI-10 12N4) contém hidrogênio em suas composições, portanto são bons absorvedores

de nêutrons térmicos.

A borracha (C 5H ) também contém hidrogênio em sua composição, tendo

portanto, um valor alto do coeficiente de atenuação para nêutrons térmicos. Devido a

essa característica, é possível a verificação do posicionamento de juntas de borracha em
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montagens metálicas ou deteção de defeitos em interfaces metal-borracha. Esta

particularidade faz o nêutron ser muito utilizado em tecnologia de mísseis e foguetes.

Drogas, comno a cocaína (C 17H21N0 4), também podem ser detetadas com

nêutrons térmicos.

Nêutrons térmicos também podem ser utilizados com sucesso na verificação da

presença de graxa ou óleo em canais de lubrificação de componentes metálicos, pois,

tanto o óleo como a graxa, são fortes absorvedores de nêutrons.

Com nutrons também é possível, algumas vezes, discriminar elementos com

números atômicos vizinhos ou até mesmo isótopo, de um mesmo elemento devido as

diferenças existentes muitas vezes nos coeficientes de absorção.

A utilização de nêutrons em sistemas radiográficos também é bastante eficiente

na inspeção de elementos combustíveis utilizados em reatores nucleares, porque o

nêutron tem habilidade de penetrar no material combustível. Com isso é possível

observar detalhes internos e verificar a presença de materiais hidrogenados como água

ou hidróxidos. Em tecnologia de reatores, os nêutrons são também utilizados para

verificar a homogeneidade, continuidade e teor de veneno em barras de controle e

localizar resíduos orgânicos em tubulações metálicas.

Além das aplicações já mencionadas, o nêutron pode ser utilizado para estudos

de amostras biológicas pouco espessas, inspeção de buchas de vedação em sistemas

pressurizados ou a vácuo. inspeção de peças através de líquidos contrastantes ( ácido

bórico, água, composto de gadolínio, etc.), estudo da dinâmica de fluidos ou fluxos

bifásicos em tubulações metálicas, estudos sobre transporte de água em solos, e outras.
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APENDICE I1

Reator Argonauta

O reator Argonauta, apresentado na figura 1, foi utilizado como fonte de

nêutrons térmicos para obtenção das tomografias.

Vista de Topo

Coluna ténnca do Núcleo
interna

B~ra de cotrole

Figura 1. Reator Argonauta do Instituto de Engenharia Nuclear 1CNEN.

É um reator de pesquisa que utiliza urânio como combustível nuclear na forma

de U 308 enriquecido à 19,9% em 235U . Na configuraçãlo atual, a potência para operações

contínuas pode atingir até 500 W com u fluxo de nêutrons térmicos de

aproximiadamente 7 x 1 09 n.cm-2.s1 no núcleo.

O combustível está distribuído num total de oito elementos constituídos de

placas formadas por unma mistura sinterizada de óxido de urânio com alumínio em pó e

revestidas de alumínio. O núcleo do reator é constituído de dois cilindros de alunmo

concêntricos de diâmetros 603,2nim e 904,4 nm e os oito elementos combustíveis so

colocados no anel formado entre esses dois cilindros. Quatro deles so constituídos de

17 placas contendo cada ua 20 gramas de 2 U, dois elementos constituídos de 1 1

placas de 20 gramas e seis placas com 10 gramas de 235U e dois elementos com sete

placas de 1 gramas de 235U, mais meio prisma de grafite. Cada conjunto de placas é

fixado por meio de dois pinos, também de alumínio, que atravessam as mesmas
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próximo as extremidades, mantendo um espaçamnento de aproximadamente 6,77 m

entre elas.

Os nêutrons rápidos, produzidos na fissão do urânio, são moderados até a

energia térmica em água deionizada entre as placas e cunhas de grafite entre os

elementos combustíveis. No núcleo a água também é usada como refrigerante e como

refletor na direção vertical. Na direção radial e azimutal é utilizado a grafite

nuclearmente pura como refletor.

Dentro do tanque cilíndrico menor é ajustado um arranjo em grafite formado por

blocos e denominado coluna térmica interna. Nela existem quatro gavetas de seção

retangular para colocação de amostras para irradiação.

O refletor externo é constituído de blocos de grafite empilhados que com o

núcleo completa um conjunto de (1 580 x 1560 x 1220) num3 .

O controle do fluxo de nêutrons é feito por seis barras absorvedoras constituídas

por lâminas de cádmio revestidas de alumínio, que se deslocam dentro de canais

existentes no grafite refletor externo, paralelamente a geratriz do cilindro maior.

Em uma das faces do refletor se justapõe a coluna térmica externa com

dimensões de 1559 mm de frente, 1257 mim de altura e 1572 mm de profundidade. É

constituída de peças longas de grafite empilhadas com 13 (canais) longitudinais

removíveis, sendo que 12 dão acesso ao refletor e unma, denominada canal J-9, tangência

o tanque externo do núcleo. O J-9 está situado a meia altura dos elementos combustíveis

e dispõe de um fluxo térmico de 3x 10 n.CM,2 .S-1 no início do canal. Embora todos os

canais possam ser utilizados para montagens de experimentos e irradiação de amostras,

o canal J-9 é o preferido por apresentar o maior fluxo de nêutrons. Para obtenção de

imagens radiográficas, arranjos de moderação e colimação foram estudados

especialmente para esse canal [42]1.

A blindagem para proteção, denominada biológica, é feita nas laterais de blocos

de concreto empilhados em torno do refletor. No topo, a blindagem é feita por um

bloco de concreto revestido com uma chapa de aço possuindo um tampão circular para

permitir o acesso ao núcleo construído em aço e preenchido com concreto e minério de

ferro.

No lado oposto da coluna térmica externa há um tanque de água removível

(tanque de blindagem ) que, além de permitir acesso aos detetores localizados em canais

existentes no refletor, constitui uma facilidade experinmental.
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Na direção perpendicular à coluna térmica externa existem dois canais, um de

cada lado, que atravessam a blindagem e tangenciam o núcleo, denominados "plug" 1 e

"&plug" 2. São construídos em aço e preenchidos de concreto e barita e extremidades,

que ficam próximas ao núcleo, são de grafite de modo que complementam e simulam a

blindagem e o refletor respectivamente. Esses canais também são utilizados para

irradiação de amostras ou montagens de experimentos.

O fluxo de nêutrons térmicos e epitérmicos, em todos os locais de acesso de

irradiação de amostras e montagens de experimentos atualmente disponíveis no reator,

estão apresentados em [78].



APÊNDICE III

Instrumentação Eletrônica Modular

Os módulos eletrônicos padronizados geralmente são configurados para servir

um grande intervalo de aplicações em contagens, espectroscopia de tempo,

espectrometria de altura de pulsos, espectroscopia de energia e medidas de coincidência.

Muitas vezes, embora desempenhem a mesma flmnção, eles possuem especificações

características do modelo ou até mesmo do fabricante.

Neste apêndice são indicados o fabricante e o modelo dos módulos eletrônicos

que compuseram os sistemas tomográficos deste trabalho.

1. Sistema tomnográfico com raios-X e detetor sensível. à posição

Discriminadores à fração constante (CFD): ORTEC, modelo: 473A

Delay ("shaping"): TENNELEC; modelo: TC 41J2A

Gate and Delay Generator: ORTEC; 41 6A

Conversor de Tempo para Amplitude (TAC): ORTEC, modelo 566

Fonte de Alta Tensão (HV): ORTEC, modelo 456

2. Sistema tomográfico com nêutrons e detetor proporcional BF3

Pré amplificador: ORTEC; modelo 142 PC

Fonte de Alta Tensão (V): ORTEC, modelo 456

Amplificador: ORTEC; modelo 575

Analizador Monocanal (SCA): ORTEC; modelo 550

3. Sistema tomográfico com nêutrons e detetor sensível à posição

Discriminadores à fração constante (CFD): PHILLIPS SCIENTIFIC, modelo: 715

Delay ("shaping"): PHILLIPS SCIENTIFIC; modelo: 792

Gate and Delay Generator: ORTEC; 416A

Conversor de Tempo para Amplitude (TAC): ORTEC', modelo 566

Fonte de Alta Tensão (HV): ORTEC, modelo 456
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