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Lista de simboluri și abrevieri 
 

ε Eficacitatea detectorului 

η Eficiența de producere a razelor X, % 

 Coeficientul de atenuare al radiației X de către material 

Hc Câmpul magnetic critic maxim sub care materialul rămâne 
supraconductor 

jc Densitatea de curent critic – densitatea maximă de curent 
electric pe care un supraconductor dat îl poate transporta fără să 
treacă în starea normală 

kVp Unitate de măsură folosită pentru a descrie o scanare 

tomografică(kiloVoltpeack)Vârful kilo voltajului (kVp) este 
potențialul de vârf aplicat tubului de raze X, care 
accelerează electronii de la catod la anod în radiografie sau 
tomografie computerizată. Tensiunea tubului, la rândul 
său, determină cantitatea și calitatea fotonilor generați. O 
creștere a kVp extinde și intensifică spectrul de emisii de 
raze X, astfel încât energiile maxime și medii / eficiente 
sunt mai mari și numărul / intensitatea fotonilor este mai 
mare.) 

p Proiecția în tomografia computațională: integrala liniară a 
coeficienților de atenuare de-a lungul drumului parcurs de 
radiație 

Tc Temperatura critică de tranziție la starea supraconductoare 

BCS Prima teorie a supraconductivității 

CERN Organizația europeană pentru cercetare nucleară 

CC Bobine de corecție a câmpurilor magnetice 

CICC Cabluri supraconductoare realizate prin tehnologia „Cable In 
Conduit Conductor”                                                                                                                

CS Solenoizi centrali 

DEMO Programul DEMO este succesorul programului ITER prin care 
cercetarea fuziunii trece la faza condusă pe criterii industriale și 
tehnologice 

EDX Analiza elementală locală cu ajutorul unui analizor de raze X prin 
dispersie de energie 

ENEA Agenția națională italiană pentru noua tehnologie 

HTS Supraconductor de temperatură înaltă 

ITER Program internațional care a avut ca scop verificarea fezabilității 
inginerești a fuziunii nucleare cu controlul magnetic al plasmei 

JIMA Masca JIMA-instrument de măsurare a rezoluției spotului focal 
emis de sursa de raze X 
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LTS Supraconductor de temperatură joasă 

PCB Placă de circuit imprimat 

PIT Procedeu de obținere a unor fire și benzi supraconductoare 

PF Bobine de câmp poloidal 

RABiTS Procedeu de obținere de substraturi biaxial texturate 

REBCO Supraconductori de înaltă temperatură de generația a 2-a bazați 
pe compuși de tipul REBa2Cu3O7-x în care RE sunt pământuri rare 

RMN Rezonanță magnetică nucleară-tehnică imagistică 

SEM Microscopie electronică de baleiaj 

SPS Metoda de sinterizare a unor pudre ceramice 

TCP-IP Tip de conexiune prin care se transmit comenzile și se primesc 
răspunsurile 

TDI Time Delay Integration – detector de imagine 

TF Bobine de câmp toroidal 

TIFF Tip de formatare a unor fișiere imagine 

TP Pasul de răsucire-lungimea axială după care un fir 
supraconductor dintr-un cablu revine la poziția sa inițială 

TTL Puls de tensiune pătratic 

VI Instrumente virtuale-programe realizate în LabVIEW  

XCT Tomografie de raze X 
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Introducere 
 

Tomografia de raze X (XCT) este o metodă de inspecție non-
invazivă care utilizează razele X și se bazează pe realizarea unei hărți 
cantitative a coeficienților de atenuare a radiației care trece prin 
materialul de studiat. Cu ajutorul acestor hărți și prin implicarea unor 
algoritmi matematici performanți ce rulează pe unități de procesare de 
ultimă generație se poate obține structura 3D completă a obiectului care 
a fost investigat.  

În cadrul tezei de doctorat s-a elaborat o metodă de investigare cu 
raze X, non invazivă, a unor structuri supracoductuctoare (filamente, fire 
și cabluri) fabricate din materiale bazate pe Nb3Sn și NbTi. Metoda 
elaborată a fost folosită și la investigarea de fire supraconductoare de 
MgB2 și a îmbinărilor prin brazarea unor benzi supraconductoare de 
temperatură înaltă pe baza de YBa2Cu3O7-x. Cablurile și benzile 
supraconductoare studiate vizează în principal aplicații, cum ar fi: 
reactorul experimental de fuziune nucleară (ITER), acceleratori de 
particule , magneți supraconductori pentru imagistica RMN, motoare și 
generatoare electrice supraconductoare, etc.   

Teza cuprinde studii tomografice ale materialului 
supraconductor precum și investigarea structurilor (filamente, fire, 
cabluri și benzi)  supraconductoare fabricate din acest material. Aceste 
structuri au fost studiate atât înainte cât și după supunerea lor la teste de 
rezistență mecanică și termică pentru a se vedea dacă s-a modificat 
structura geometrică internă sau dacă au apărut defecte pe parcurs. 
Pentru a maximiza capacitatea de transport un fir supraconductor este 
compus din filamente supraconductoare cu dimensiunea de 3-5 µm. Prin 
asamblarea a câtorva sute de astfel de fire supraconductoarea într-o 
manta de protecție se obține, în final,  un cablu supraconductor care este 
folosit în domeniile menționate mai sus. 

Studiul tomografic al structurilor supraconductoare (filamente, 
fire, cabluri și benzi ) necesită tehnici de investigare specifice atât din 
punct de vedere al puterii cu care sunt emise razele X cât și al formei 
geometrice sub care se va face scanarea. 

Un alt factor important este detecția radiațiilor care trec prin 
supraconductorul studiat. Astfel, experimentele au fost realizate atât cu 
detectori de tip arie 2D (flat panel) care dispun de o matrice de elemente 
sensibile la radiația X cât și cu detectori liniari 1D care au la dispoziție o 
singură linie de elemente sensibile. Alături de aceștia, pentru 
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îmbunătățirea timpului de scanare și a rezoluției se mai folosesc 
detectori multiliniari (TDI) în care informația se stochează în timp ce 
proba de scanat este deplasată cu anumită viteză prin fața detectorului. 
Acest tip de detecție este foarte util pentru obiectele care au o formă 
alungită și mai îngustă cum este firul supraconductor. Toată informația 
care a fost reținută de elementele sensibile ale detectorilor a fost 
digitalizată și transformată în biți de informație utilă cu ajutorul căreia 
se compune o imagine (o proiecție) ce reprezintă o mică parte din 
întreaga informație necesară procesului de scanare. În faza finală a 
caracterizării imagistice a probelor s-au folosit detectori noi, cu elemente 
de detecție fine de ordinul micronilor și care rezistă la puteri mari ale 
fasciculului de raze X. Pentru o mai bună interacțiune a operatorului cu 
datele achiziționate sau pentru anumite acțiuni de intervenție ale 
operatorului asupra experimentului în curs de desfășurare a fost 
necesară dezvoltarea și implementarea unor aplicații cu interfețe grafice 
„user-friendly”. Aceste aplicații de achiziții de date au fost adaptate 
pentru fiecare tip de geometrie de scanare și tip de detector utilizat. De 
asemenea, aplicațiile au fost dezvoltate astfel încât ele să respecte un 
anume standard valabil acestor tipuri de programe. Mediul utilizat la 
implementarea aplicațiilor de achiziții de date a fost LabView de la 
National Instruments. În acest mediu de programare și cu ajutorul 
discret din parte limbajului C/C++ au fost realizate și implementate 
aplicații care permit achiziționarea imaginilor preluate de la detectorii 
de raze X, comandarea mecanismelor de rotație ale obiectului de studiat 
și deplasarea pe cele 3 coordonate spațiale ale acestuia pentru o aliniere 
și centrare perfectă.  

În procesul de caracterizare imagistică a probelor 
supraconductoare, alături de partea de achiziție experimentală, o etapă 
importantă a fost reprezentată de alegerea algoritmilor matematici care 
transformă proiecțiile și achizițiile preluate de la detectori în imagini 
finale care pot fi folosite pentru caracterizarea și investigarea 
supraconductorilor. Odată cu creșterea performanțelor calculatoarelor 
uzuale, algoritmii matematici de reconstrucție au fost îmbunătățiți și 
adaptați pentru nevoile fiecărui experiment. Ei au fost traduși în 
programe ce rulează pe diverse sisteme de operare, utilizând la maxim 
particularitățile unităților de procesare pentru a obține un timp de lucru 
foarte scăzut și rezultate satisfăcătoare. În funcție de obiectul studiat, de 
detector și implicit de geometria de scanare utilizată s-au folosit mai 
multe tipuri de algoritmi de reconstrucție.  
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Obiectivul acestei tezei de doctorat a fost acela de a găsi o cât mai 
bună îmbinare de metode de scanare și algoritmi de reconstrucție cât 
mai puțin costisitori pentru o investigare performantă a structurilor 
supraconductoare studiate. 
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1. Razele X utilizate în tomografie 
1.1. Fizica razelor X 

1.1.1. Producerea razelor  X   
Fizicianul german Wilhelm Röntgen a observat că în urma 

ciocnirilor electronilor cu viteze suficient de mari de suprafața unui 
metal, acesta din urma emite o radiație căreia el i-a dat denumirea de 
raze X. Aceste radiații sunt încă cunoscute și sub denumirea de radiații 
Röntgen, după numele descoperitorului.  

 

Fig.1.1. Prezentarea schematică a unui dispozitiv de producere a razelor X. 

Pentru producerea razelor X a fost folosit un dispozitiv (Fig.1.1) 
constituit dintr-un catod încălzit (un filament prin care trece un curent 
electric) care emite electroni și un anod țintă. La aplicarea unei diferențe 
de potențial suficient de mari între catod și anod electronii sunt 
accelerați către anod, de pe suprafața căruia se emite radiația Röntgen. 
Suprafața anodului este așezată sub un unghi fată de direcția fasciculului 
de electroni care permite ieșirea razelor X prin pereții tubului [1].  

Electronii care lovesc anodul, interacționează cu atomii lui și își 
pierd energia printr-o serie de procese fizice. Razele X iau naștere ca o 
consecință a acestor fenomene și sunt formate din două tipuri de radiații 
– radiații de frânare cu un spectru continuu și radiații caracteristice. 
Eficienta de producere a razelor X [2] se calculează cu relația: 

=aUZ ,                                       (1.1) 

unde, U este potențialul de accelerare aplicat (în V), Z este numărul 
atomic al materialului țintei iar a este o constantă egală cu 1.1x10-9 V-1. 
Pentru o țintă de wolfram (Z=74) și un potențial de accelerare de 100 KV, 
eficienta producerii razelor X este de 0.0081, adică <0.1%. Cea mai mare 
parte din energia electronilor accelerați este convertită în căldură [3], 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Conrad_R%C3%B6ntgen


12 

 

aproximativ 99%. Între provocările proiectării anodului este și 
menținerea temperaturii suprafeței țintei sub temperatura de topire și 
limitarea apariției crăpăturilor datorită dilatării termice locale și 
contracției. Timpul de viață al anodului de wolfram în sursele de raze X a 
fost semnificativ extins prin depunerea unui strat de aliaj wolfram-reniu 
pe suprafața acestuia [4].  

S-a constatat că spectrul lungimilor de undă al radiației X este 
continuu, totdeauna începând de la o anumită lungime de undă min care 
este invers proporțională cu potențialul de accelerare a electronilor. 
Valoarea min este independentă de natura materialului din care este 
făcut anodul. Pentru anumite materiale, alături de spectrul continuu se 
observă și un spectru discret (sau caracteristic) cu lungimi de undă 
caracteristice materialului anodului și independente de potențialul de 
accelerare. Acest spectru se datorează tranzițiilor electronice dintre 
anumite nivele energetice ale atomilor din materialul anodului. 

Spectrul continuu se datorează transformării parțiale sau totale a 
energiei cinetice a electronilor incidenți în radiație Röntgen ca urmare a 
frânării lor de către atomii anodului. Această radiație este denumită 
radiație de frânare sau radiație albă datorită spectrului continuu și larg 
de energii produs. Limita inferioară min din spectrul radiației Röntgen 
corespunde cazului în care energia cinetică a electronului (eV) se 
transforma parțial  în energia unui foton de raze X, fără excitarea 
atomului: 

hmax=hc/min                                                                                      (1.2) 

sau       E=eU=hc/min                                                                                      (1.3) 

sau       min=hc/eU .                                                                                          (1.4)       

 

 

Fig.1.2. Spectrul de radiații [5]. 

Astfel, ca un exemplu, introducând constanta lui Planck, 
h=6.63x10-34Js, viteza luminii, c=3x108m/s și sarcina electronului, 
e=1.602x10-19 C în ecuația (1.4) și luând un potențial de accelerare (U) 
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de 10000 V se obține valoare a lungimii de undă minime a spectrului 
continuu al radiație Röntgen, min=0.124 nm [1]. 

Pentru o mai ușoară abordare a acestui domeniu s-a stabilit că 
energia fotonilor de raze X să fie exprimată în eV (1eV = 1.602 x 10-19 C x 
1V= 1.602 x 10-19 J). Acesta reprezintă cantitatea de energie absorbită sau 
cedată de un electron când se deplasează între două puncte aflate la o 
diferență de potențial de un volt. Cunoscând lungimea de undă în nm, 
poate fi obținută energia în eV a radiației X cu formula: 

                                    E=1.24 x 103 /  (eV),           (1.5) 

         unde  se exprimă în nm. 
În Fig.1.2 este prezentat spectrul electromagnetic în funcție de 

energia fotonilor. Radiația X se afla situată către capătul cu energii mari 
al acestui spectru electromagnetic. Fotonii de raze X care au lungimile de 
undă cuprinse între 10 nm (124 eV) și 0.1 nm (12.4 keV) se numesc de 
obicei raze X “slabe” datorită imposibilității penetrării unui strat de 
material mai gros. Acest tip de raze X are o importanță redusă în 
radiologie. Domeniul folosit în radiologie cuprinde un interval al 
lungimilor de unda a fotonilor de raze X plecând de la 0.1 nm până la 0.01 
nm, respectiv energii în intervalul 12.4 eV-124 keV. Deși fotonii de raze 
X care au lungimi de undă mici sunt foarte penetranți, ei produc un 
contrast foarte slab și ca urmare aduc puțină informație utilă ceea ce face 
ca și acest tip de radiație să fie puțin utilizat [5].  

Spectrul caracteristic de raze X este un spectru de linii care 
caracterizează structura straturilor electronice complete ale elementului 
din care este făcut anodul. Proprietățile acestui spectru rămân 
neschimbate în orice combinație chimică a elementului anodului. 
Spectrul caracteristic este datorat vacanțelor electronice create în 
straturile electronice interioare când atomii țintă sunt ionizați de 
electronii accelerați. Pe locul liber poate trece un electron de pe straturile 
electronice externe emiţându-se astfel liniile spectrului caracteristic 
elementului din care este făcut anodul. În modelul Bohr al atomului, 
electronii ocupă orbite cu un nivel de energie specific [6]. Energia razelor 
X caracteristice este reprezentată de diferența de energie de legătură a 
electronilor pe cele 2 straturi între care are loc transferul electronic. Să 
considerăm că energia de legătură a electronilor pe straturilor K, L, M și 
N ale wolframului este de 70, 11, 3 respectiv 0.5 keV. Când un electron 
de pe stratul K este vacant și locul rămas liber este ocupat de un electron 
de pe stratul L se eliberează o energie de 59 keV. Sau când un electron de 
pe startul M trece pe stratul K energia fotonului de raze X va fi de 67 keV. 
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Cele două picuri de pe graficul spectrului de energii din Fig.1.3 sunt 
datorate acestor transferuri electronice. 

Spectrele radiației X rezultate în urma interacțiunii electronilor 
accelerați cu anodul sunt prezentate sintetic în Fig. 1.3. Radiația de 
frânare se poate obține în două feluri.  

Fig.1.3. Interacțiunea electronului accelerat cu materialul țintă și relațiile sale cu 
spectrul de energii al razelor X. (a) radiația de frânare; (b) radiația caracteristică; (c) 

al doilea mod de producere a radiației de frânare [5]. 

Când electronul accelerat trece aproape de nucleul atomului, 
unde se exercită forte de atracție între nucleul încărcat pozitiv și 
electronii din straturile electronice apare o decelerare bruscă a 
electronului care produce o radiație de frânare (Fig.1.3, a). Energia 
radiației rezultante depinde de cantitate de energie cinetică incidentă 
care este pierdută în timpul interacțiunii. Dacă electronul energetic abia 
străpunge câmpul columbian atomic, energia razelor X produse este 
relativ mică. Pe măsură ce interacțiunea crește se mărește și energia 
razelor X emise. Acest tip de radiație este responsabilă pentru radiația 
albă ce acoperă întregul spectru de energii. 

Când electronul accelerat se ciocnește direct cu nucleul atomului 
țintă, întreaga lui energie se transformă în radiație de frânare. Energia 
fotonilor X produsă în urma acestui tip de interacțiune se situează în 
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partea superioară a spectrului de energii. De exemplu pentru o sursă de 
raze X ce funcționează la 120 kVp acest tip de interacțiune produce o 
energie a fotonilor de raze X de 120 keV așa cum este prezentată în 
Fig.1.3, c. Însă probabilitatea ca o astfel de interacțiune să aibă loc este 
foarte scăzută, aproape nulă [5]. Unitatea de măsură kVp este des 
utilizată pentru a descrie o scanare tomografică. De exemplu, o scanare 
tomografică efectuată la 120 kVp indică faptul că potențialul electric 
aplicat tubului de raze X este de 120 kV, ceea ce înseamnă că electronii 
ce lovesc ținta au energie cinetică de 120 keV. Pentru o astfel de valoare 
a potențialului electric aplicat, energia maximă a fotonilor de raze X 
produși va fi de 120 keV. 

 
1.1.2. Interacțiunea radiației X cu materia  
O varietate de procese fizice sunt implicate în interacțiunea 

razelor X cu materia. La trecerea prin materie, razele X suferă atenuare, 
adică, intensitatea lor scade treptat prin absorbție și împrăștiere. 
Absorbția se referă la cazul în care un foton incident de raze X își pierde 
toată energia sa. Împrăștierea se referă la acei fotoni de raze X care au 
suferit o schimbare de direcție după interacțiunea cu atomii materiei [7, 
8]. Alți fotoni nu sunt nici absorbiți și nici împrăștiați ci trec pur și simplu 
prin materie; acest proces poartă numele de transmisie. Energiile razelor 
X folosite în tomografia obișnuită sunt cuprinse între 20 și 160 keV. Când 
razele X interacționează cu materia există trei procese majore de 
atenuare, importante pentru tomografie: efectul fotoelectric, efectul 
Compton (împrăștierea incoerentă) și împrăștierea coerentă [6].  

Efectul fotoelectric corespunde absorbției și este interacțiune 
predominantă la energii sub 100 keV. Fotonul de raze X incident este 
absorbit de atom și pierde întreaga sa energie. Energia fotonului incident 
este mai mare decât energia de legătură a unui electron în stratul 
electronic. Atomul răspunde prin ejectarea unui electron de pe un strat 
apropiat nucleului (K sau L) , așa cum este ilustrat în Fig.1.4, a. În această 
stare atomul este ionizat iar electronul eliberat se numește fotoelectron. 
Transferând întreaga sa energie, fotonul încetează să mai existe (se 
anihilează). Golul astfel obținut în stratul apropiat de nucleu este repede 
ocupat de un electron de pe un strat superior prin rearanjarea 
electronilor pe straturile lor. Deoarece electronul de pe stratul exterior 
se află într-o stare de energie mai mare decât cel de pe stratul interior, 
rezultă o radiație caracteristică. Astfel, prin efectul fotoelectric se produc 
ioni pozitivi, un fotoelectron și o radiație caracteristică. Pentru razele X 
de energie mică, efectul fotoelectric este procesul dominant. Efectul 
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fotoelectric este caracterizat prin coeficientul de absorbție fotoelectrică 
cunoscut și sub denumirea de secțiune fotoelectrică, σpe. El reprezintă 
aria secțiunii transversale a unui atom și este legat de probabilitatea 
producerii interacțiunii între fotonul de raze X și atom. 

 

Fig.1.4. Prezentarea efectelor (a) fotoelectric și (b)Compton [5].  
 

Secțiunea fotoelectrică în barn/atom (10-24cm2/atom) poate fi 
aproximată în domeniul de energii ale razelor X [7]cuprins între câțiva 
keV și sute de keV prin relația: 

 

𝜎𝑝𝑒 = 10
𝑍4.5

𝐸3                                       (1.6) 

unde Z este numărul atomic al atomului țintă și E este energia fotonului 
în keV. 

Electronii strâns legați sunt cei mai importanți în absorbția 
fotoelectrică. În plus, absorbția maximă are loc când fotonul incident de 
raze X are doar energia suficientă pentru a ejecta un electron. În fapt, 
probabilitatea interacțiunii fotoelectrice este invers proporțională cu 
cubul excesului de energie a fotonului ce produce eliberarea electronului 
legat conform cu [9] și este direct proporțională cu cubul numărului 
atomic Z conform referinței [10]. În consecință, materialele între care 
există mici diferențe de număr atomic dau diferențe mari în 
probabilitățile de apariție a efectului fotoelectric. Existenta unor rate de 
absorbție diferită ale fotonilor de raze X va conduce la un contrast mai 
mare între cele două materiale. Ecuația (1.6) indică faptul că fotonii de 
raze X de energii mici sunt importanți pentru diferențierea materialelor 
de contrast scăzut. 

Al doilea mod de interacţie a radiației X cu materia îl reprezintă 
efectul Compton sau împrăștierea incoerentă [5, 7]. În această 
interacțiune energia unui foton incident de raze X este considerabil mai 
mare decât energia de legătură a electronului pe stratul său. Un foton de 
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raze X interacționează cu un electron și îl dislocă de pe stratul său. 
Fotonul incident este deviat sau împrăștiat cu pierderea unei părți din 
energia sa inițială, așa cum apare în Fig. 1.4 b. Astfel prin efect Compton 
se produc un ion pozitiv, un electron de” recul” și un foton împrăștiat. 
Fotonul împrăștiat poate fi deviat cu un unghi cuprins între 0 și 180 
grade. Fotonii de joasă energie sunt” deviați înapoi” sub un unghi mai 
mare de 90 de grade pe când fotonii de înaltă energie au o probabilitate 
mai mare de a fi” deviați înainte” sub un unghi mai mic de 90 de grade. 
Datorită unghiului mare de deviere, fotonii împrăștiați aduc puțină 
informație despre locul unde a avut loc interacțiunea și parcursul 
fotonului. În urma interacţiei de tip Compton, majoritatea energiei este 
reținută de foton. Fotonul deviat poate suferi coliziuni adiționale înainte 
să părăsească obiectul de investigat. Deoarece doar o mică parte din 
energia fotonului este absorbită, energia (sau dozajul de radiație) 
absorbită de obiectul studiat este considerabil mai mică decât în cazul 
efectului fotoelectric. Probabilitatea interacțiunii Compton depinde de 
densitatea electronilor materialului și nu de numărul atomic Z. Lipsa 
dependenței de numărul atomic Z produce puțină informație de contrast 
între diferite materiale (diferențele de densitate a electronilor între 
diferite materiale este relativ mică). În consecință aproape toate 
tomografele atât cele medicale cât și cele industriale încearcă să 
minimizeze impactul produs de efectul Compton fie prin colimări sau 
corecții algoritmice. 

Al treilea efect (cel mai puțin important în tomografia 
computațională) al interacțiunii razelor X cu materia îl reprezintă 
împrăștierea coerentă (cunoscut și ca împrăștierea Rayleigh). În acest tip 
de interacțiune nu se produce o conversie de energie și nu are loc 
ionizare (Fig.1.5). Acest proces se aseamănă cu ce întâmplă în emițătorul 
unei stații radio. O undă electromagnetică a unui câmp electric oscilant 
imprimă electronilor atomului o vibrație momentană. Acești electroni 
oscilanți emit radiație cu aceiași lungime de undă [5]. Deoarece 
împrăștierea este un fenomen coerent acest al treilea efect se numește 
împrăștierea coerentă. Împrăștierea coerentă produce un fascicol ușor 
lărgit de fotoni de raze X.  

Mai există un al patrulea efect, denumit generarea de perechi, care 
nu este folosit în tomografia industrială sau medicală obișnuită. Acest tip 
de interacțiuni se manifestă doar la energii mari (de la 500 keV în sus). 
Fotonul, trecând aproape de nucleul atomului, este supus la efectele 
câmpului puternic al nucleului și poate dispare ca foton și reapare ca o 
pereche de electroni încărcați cu sarcini opuse.  
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Pentru a evidenția importanța diferitelor tipuri de interacțiuni, în 
Fig.1.6 este prezentat procentajul interacțiunilor printr-un material 
etalon cum este apa în funcție de energia fotonilor. De notat că procentul 
interacțiunilor atribuite efectului fotoelectric scade drastic odată cu 
creșterea energiei fotonilor de raze X, în timp ce procentul interacţiilor 
legate de efectul Compton crește rapid odată cu mărirea energiei. 

 

Fig.1.5. Descrierea schematică a împrăștierii coerente. Fotonul incident suferă 
doar o schimbare de direcție [internet]. 

Pentru studiile tomografice este mai importantă o prezentare 
comparativă a procentajului energiilor transferate în funcție de energia 
fotonilor razelor X pentru diverse procese (Fig.1.7). În această 
prezentare se observă că pentru energii joase ale fotonilor de raze X 
transferul de energie se realizează în principal prin efectul fotoelectric.  

 

Fig.1.6. Procentajul diferitelor tipuri de interacțiuni în materialul etalon, apa [5]. 

De exemplu, la 30 keV doar 36.3% din interacții sunt atribuite 
efectului fotoelectric dar energia transferată în proces este mai mare de 
93%. În conformitate cu Fig.1.7 putem divide domeniul de energie în trei 
zone diferite: prima zonă acoperă energiile de până la 50 keV marcată în 
figură printr-o zonă de culoare gri deschis. În acest domeniu de energii 
absorbția fotoelectrică domină.  
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Fig.1.7. Procentajul transferurilor  energetice ale diferitelor tipuri de interacțiuni în 
apă [5]. 

 

În următoare zonă, marcată printr-un gri închis (energii cuprinse 
între 50 – 90 keV) sunt importante atât efectul fotoelectric cât și 
interactiile Compton. A treia zonă este reprezentată de energiile cuprinse 
între 90 – 150 keV unde domină interacțiile Compton. 

 
1.1.3. Atenuarea radiației  X   
Efectul net al acestor interacțiuni (fotoelectrice, Compton și de 

împrăștiere coerentă) este absorbția sau împrăștierea fotonilor 
incidenți. Cu alte cuvinte, fotonii de raze X sunt atenuați atunci când trec 
printr-un material. Atenuarea poate fi exprimată printr-o relație 
exponențială pentru un fascicol incident de raze X monocromatic 
(monoenergetic) și un material de densitate uniformă: 

 

𝐼 =  𝐼0𝑒−(𝜏+𝜎+𝜎𝑟)𝐿                                     (1.7) 

unde  I0 și I sunt intensitățile fascicolului de raze X incident și transmis, 
L este grosimea materialului studiat iar τ, σ și σr sunt coeficienții de 
atenuare a interacțiunilor fotoelectrice, de tip Compton și împrăștierii 
coerente prin material. Ecuația (1.7) se mai prezinta adesea și sub forma: 

𝐼 = 𝐼0𝑒−µ𝐿                                                      (1.8) 

unde µ reprezintă coeficientul de atenuare a materialului; valoarea lui 
depinde de energia fotonilor de raze X incidenți. Această ecuație (1.8) 
poartă numele de legea Lambert - Beer.  
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Tomografia computațională se bazează pe fluxul de radiație X 
măsurat din diferite unghiuri pentru a forma o imagine. La fiecare unghi, 
măsurătoarea este în esență identică cu cea pentru radiația X 
convențională. Se măsoară fluxul de raze X ce ajunge la detector după ce 
a străbătut obiectul de investigat. Dacă se presupune că fascicolul de 
fotoni de raze X este monoenergetic atunci intensitatea măsurată la 
intrarea și ieșirea dintr-un material de densitate uniformă cum apare în 
Fig.1.8, a urmărește legea Lambert-Beer: 

𝐼 =  𝐼0𝑒−µ𝛥𝑥                                                       (1.9) 

În această ecuație, I0 reprezintă intensitatea fluxului de raze X la intrarea 
în obiect iar I reprezintă intensitatea la ieșirea din obiect, Δx grosimea 
materialului iar µ coeficientul de atenuare liniară al materialului. În 
general µ se schimbă odată cu modificarea energiei fotonilor de raze X și 
a materialului din care este constituit obiectul studiat. 

Din ecuația (1.9) rezultă că razele X sunt mai atenuate de obiectele 
cu valori mai mari ale µ. De exemplu valoarea µ pentru material osos este 
mai mare decât cea pentru țesut moale, aceasta indicând faptul că razele 
X penetrează mai greu materialul osos decât țesutul moale. Pe de altă 
parte, valoarea pentru aer a coeficientului µ este aproape 0, indicând 
faptul că fluxul de raze X este practic neschimbat când trece prin aer. 

În cazul obiectului a cărui material este neuniform (un obiect 
format din materiale multiple cu coeficienți de atenuare diferiți) 
caracteristicile atenuării generale pot fi calculate prin împărțirea 
obiectului de studiat în elemente mai mici precum apare în Fig.1.8, b. 

 

Fig.1.8. Atenuarea fotonilor de raze X monocromatici conform legii Lambert-Beer: 
(a) la trecerea printr-un obiect omogen. (b) la trecerea printr-un obiect constituit din 
multiple componente (fiecare component omogen are un coeficient de atenuare) [5]. 
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Dacă dimensiunea unui element este suficient de mică, el poate fi 
considerat uniform din punct de vedere al coeficientului de atenuare. 
Ecuația (1.9) este validă pentru descrierea intensităților de intrare și 
ieșire ale fiecărui element în parte. Deoarece intensitatea fluxului de 
ieșire al unui element este intensitatea de intrare pentru vecinul său 
atunci ecuația (1.9) poate fi scrisă în felul următor: 

𝐼 =  𝐼0𝑒−µ1𝛥𝑥𝑒−µ2𝛥𝑥𝑒−µ3𝛥𝑥 … 𝑒−µ𝑛𝛥𝑥 = 𝐼0𝑒− ∑ µ𝑛
𝑁
𝑛=1 𝛥𝑥                          (1.10) 

Dacă împărțim ambele părți ale ecuației (1.10) la I0 și luăm 
logaritmul negativ al împărțirii obținem: 

𝑝 =  − ln (
𝐼

𝐼0
) =  ∑ µ𝑛𝛥𝑥𝑁

𝑛=1                                                                      (1.11) 

Când Δx tinde către 0, suma de mai sus se transformă într-o 
integrală peste toată lungimea obiectului: 

                              𝑝 =  − ln (
𝐼

𝐼0
) = ∫ µ(𝑥) 𝑑𝑥

𝐿
                                            (1.12) 

În tomografia computațională prin p se notează o proiecție. 
Ecuația (1.12) descrie faptul că logaritmul împărțirii intensității de ieșire 
a fasciculului de raze X la cea de intrare reprezintă tocmai integrala 
liniară a coeficienților de atenuare de-a lungul drumului parcurs de 
radiație. Problema algoritmului de reconstrucție a unei tomografii 
computaționale poate fi prezentată astfel: Fiind date măsurătorile 
integralelor de linie ale unui obiect cum se poate determina sau estima 
distribuția atenuării fascicolului de raze X ce a străbătut obiectul în 
cauză? Ecuația (1.12) este validă doar în condiții ideale; măsurătorile 
obținute pe orice tomograf  îndeplinesc rar aceste condiții. Ca urmare, 
datele obținute la o scanare tomografică trebuie să fie pre-procesate 
înainte ca orice formulă de reconstrucție să poate fi aplicată. De fapt 
formulele matematice cunoscute pentru o reconstrucție tomografică 
reprezintă doar o mică parte din calculul total necesar pentru a o obține 
o imagine. Pentru a separa partea de pre-procesare a reconstrucției de 
cea de ”date ideale” se folosesc niște algoritmi prezentați adesea în 
manuale și publicații [11-14]. Pentru a evidenția complexitatea acestui 
pas de preprocesare sunt prezentate câteva din sursele majore de erori 
întâlnite în procesul de colectare de date. 

O presupunere ce reiese din ecuația (1.12) este faptul că natura 
fluxului de radiație X este monoenergetică. Această presupunere prevede 
ca toți fotonii de radiație X emiși de la o sursă să aibă aceeași energie. În 
realitate această condiție nu este satisfăcută. Spectrul energiilor razelor 
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X emise de sursa de raze X este larg. De exemplu, când selectăm ca 
tomograful să funcționeze la 120 kVp. Energia fotonilor la ieșire variază 
între 10 kVp și 120 kVp precum apare în Fig. 1.9. Pentru majoritatea 
materialelor, factorul de atenuare (µ) variază semnificativ cu energia 
fascicolului de raze X. 

 

Fig.1.9. Spectru de energii a unui tub de raze X ce funcționează la 120 kVp [5]. 

Datorită naturii polienergetice a fascicolului de raze X și 
dependenței de energie a factorului de atenuare (µ) ecuația (1.12) nu mai 
este validă. Relația liniară între proiecția măsurată și grosimea obiectului 
nu mai există. Această problemă este cunoscuta sub numele de efect 
”beam-hardening”. Acest efect poate cauza artefacte majore în 
reconstrucția imaginilor [15-17]. 

O altă problemă importantă care afectează acuratețea măsurării 
proiecțiilor o constituie radiația împrăștiată. Nu toți fotonii de raze X care 
ajung la detector sunt fotoni primari. O parte importantă a semnalului 
este generat de radiația împrăștiată. Radiația împrăștiată adaugă o 
eroare sistematică de joasă frecvența la adevăratele măsurători de 
atenuări. Operația de” scădere” logaritmică care este necesară pentru a 
converti fluxul de raze X la integrale de linie (1.12) transformă adunarea 
liniară în operație non liniară. Acest lucru poate fi ușor înțeles din faptul 
că log (x+y)  log(x) + log(y). Spre deosebire de radiografia 
convențională, radiația împrăștiată cauzează nu numai inexactitate în 
reconstrucția tomografică dar și artefacte de tipul umbrelor sau 
striațiilor. Problema devine mai pronunțată odată cu introducerea 
scanării multi-linie deoarece în general radiația împrăștiată crește cu 
volumul iradiat. 

A treia sursă de erori de măsurarea apare din nelinearitatea 
detectorilor sau sistemelor de achiziții. Este bine cunoscut că în orice 
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echipament electronic există un curent de „fundal”. Acest curent produce 
și el o eroare care se adaugă fluxului de raze X măsurat. Un alt exemplu îl 
reprezintă neliniaritatea variației imaginii ”albe” a detectorului cu 
scintilație. Unii detectori cu scintilație cum ar fi cei cu CdWO4 prezintă 
histerezis sau fenomene de genul perturbații la radiații. Imaginea ”albă” 
a detectorului devine dependentă de istoria expunerilor la radiații. 
Totuși acest fenomen se poate diminua într-o perioadă mai lungă de 
timp. 

A patra sursă de erori o poate reprezenta însăși operațiunea de 
măsurare a obiectului studiat. Dacă în timpul măsurătorilor tomografice 
apar mișcări neprevăzute ale obiectului acestea pot introduce erori în 
reconstrucția finală. Proiecțiile achiziționate la diferite momente de timp 
și care nu reprezintă liniile integrale ale coeficienților de atenuare ale 
aceluiaș corp duc la astfel de artefacte. 

Mai există și alte surse de erori ce duc la artefacte de imagini și 
inexactități de măsurare. O listă parțială a acestor surse include : 
defocalizarea fascicolului de radiație, prezența obiectelor de densitate 
mult mai mare decât media densității din jurul lor, proasta aliniere a 
sistemului sursă de raze X–obiect de scanat–detector, scurtcircuitarea 
tubului de raze X, o deficiență în împărțirea proiecțiilor, efectul 
volumului parțial, deplasarea petei focale a tubului de raze X, vibrații 
mecanice, trunchiere proiecțiilor. 

  
1.2. Principiile de funcționare ale unui tomograf cu raze X 

industrial 
 

După cum s-a prezentat anterior, reconstrucțiile tomografice cu 
raze X nu se limitează la problema formării imaginii folosind proiecții 
ideale. Etapele de preprocesare și postprocesare pentru ameliorarea 
colecției de date ”neideale” sunt mai laborioase câteodată decât cele de 
reconstrucție efectivă [12, 18]. În Fig.1.10 este prezentată o diagramă cu 
etapele reconstrucției tomografice. Pentru simplitate s-a plasat etapa de 
preprocesare înaintea celei de” scădere logaritmică”. În realitate pasul de 
preprocesare este realizat după pasul de logaritmare. 
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Fig.1.10. (a) Prezentarea schematică a unui tomograf; (b) Diagrama desfășurării 
procesului de formare a imaginilor obținute în urma procesului de scanare 

tomografică [ internet]. 

In Fig.1.10, a este presetat schematic un tomograf în componența căruia 
intră sursa de raze X și detectorii de radiație, alături de o unitate de 
procesare și dispozitive de rotire a obiectului măsurat. 

 
1.2.1. Surse de raze X 
Sursele de raze X se împart în două categorii după modul de 

producere a radiației X:  
Surse naturale de generare a radiație X sunt considerate radiația 

cosmică, radioactivitatea naturală a solului (prin radionuclizi din seria 
uraniului, toriului sau potasiului) , radioactivitatea naturală a aerului 
(generată de descendenții de viață scurtă ai radioizotopilor radonului) și 
alte surse puțin semnificative. 

Sursele artificiale sunt dispozitive construite de oameni pentru a 
fi folosite în medicină, în industrie sau cercetare. Pentru un tomograf 
industrial se va folosi un tub de raze X (o sursă de radiație 
electromagnetică artificială) care va produce această radiație respectând 
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fizica descrisă anterior. Odată cu trecere timpului și aceste echipamente 
au fost îmbunătățite atingându-se astfel o calitate superioară a scanării 
tomografice. Aceste tuburi de raze X se împart și ele în două categorii și 
anume închise și cele deschise [19]. 

Sistemele de scanare timpurii cu raze X foloseau un tub de 
generare a radiație închis (Fig.1.11). Acest tip de sursă este utila din 
punct de vedere al mentenanței  însă prezintă dezavantajul că obiectul 
studiat nu poate fi rotit sau translatat iar, in plus,  calitatea fascicolului 
de raze X se deteriorează în timp. Poziția petei focale a acestei surse față 
de cea mai apropiată poziție pe care un obiect de studiu ar fi putut fi 
plasat limitează mărirea pe care o poate realiza un astfel de sistem de 
raze X. Acest lucru poate să constituie o problemă mai ales dacă obiectele 
de studiu au dimensiuni reduse. Un alt impediment al acestei surse de 
raze X îl reprezintă unghiul conic limitat de emisie al radiației. Ca urmare, 
vizualizările înclinate nu sunt posibile fără rotirea eșantionului. În plus 
costurile de înlocuire sunt ridicate iar fiabilitatea a fost o altă problemă. 
Cu un astfel de sistem de scanere se pot vedea obiecte de cel puțin 8 
microni la începutul utilizării sursei, ca apoi să se ajungă la o valoare 
tipică de 20 de microni. 

 

Fig.1.11. Tub de raze X închis [19]. 

Al doilea tip de tub de raze X este cel deschis. Acesta a reprezentat 
un pas major înainte pentru sistemele de inspecție cu raze X. Prin această 
tehnologie se permite atingerea unei măriri mai bune deoarece pata 
focală poate fi mult mai aproape de obiectul de studiat. Unghiul de 
transmisie, vital pentru inspecția mai multor obiecte alăturate, poate fi 
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atins fără pierderea măririi. Aceste tuburi de radiație au un unghi al 
conului de radiație de emisie mult mai mare decât celelalte tuburi iar 
țintele sale pot fi înlocuite. În plus s-a reușit reducerea petei focale, 
putându-se observa caracteristicile obiectelor de până la 2 microni. Spre 
deosebire de sistemele de radiații anterioare, această tehnologie implică 
existența vidului în interiorul instalației pe toată durata funcționării sale. 
Acesta este produs de o pompă de vidare care funcționează continuu pe 
toată durata experimentului de scanare. Un minus pentru acest sistem îl 
reprezintă viața limitată a filamentului (în unele cazuri doar 100 ore) ce 
produce fascicolul de electroni. Pentru înlocuirea filamentului stricat, 
vidul trebuie eliminat și tubul deschis (Fig.1.12). Această procedură 
necesită timp iar pe parcursul ei pot apărea probleme cu funcționarea 
sistemului 

 

Fig.1.12. Tub de raze X deschis [19]. 

1.2.2. Detectori de radiație 
Termenul de „detector de radiație” este utilizat pentru a desemna 

diferitele dispozitive experimentale, mai simple sau mai complexe, 
folosite pentru a pune în evidență existența radiației nucleare. 
Funcționarea detectorilor de radiații se bazează pe apariția efectelor de 
ionizare și excitare ale mediului în timpul propagării radiației. Radiația 
transferă o parte din energia sa detectorului unde este transformată într-
o altă formă de energie direct măsurabilă. Detectorii de radiație pot fi 
clasificați după mai multe criterii [20- 23]. 

În funcție de generarea sau nu a unui semnal electric în urma 
interacţiei cu radiația, detectorii se împart în detectori activi și pasivi. 

Detectorii activi produc semnale electrice în urma detecției 
radiațiilor. Semnalele pot fi sub forma de impuls (adică un răspuns 
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individual pentru fiecare particulă), de curent (semnal proporțional cu 
numărul de particule care intră în detector în unitate de timp) sau 
integral (semnal proporțional cu numărul de particule care intră în 
detector într-un interval de timp). Principalele avantaje ale acestor 
detectori constau în furnizarea unor informații numerice și posibilitatea 
interpretării acestora în timp real. 

Detectorii pasivi cum sunt filmul fotografic, nu produc semnale 
electrice. Avantajele detectorilor pasivi sunt acelea că păstrează 
informația în timp, sunt mai ieftini și pot fi folosiți în diverse geometrii. 
Dezavantajele constau în imposibilitatea interpretării informației în timp 
real și existența unei rezoluții uneori mai redusă. 

În funcție de capacitatea de a furniza informații despre energia 
radiațiilor, detectorii se împart în detectori spectroscopici și 
nespectroscopici. 

Detectorii spectroscopici permit obținerea informațiilor despre 
energiile radiațiilor detectate. Detectorii activi sunt spectroscopici atunci 
când semnalele electrice produse au caracteristici care depind de 
cantitatea de energie transportata de radiație în detector. Exemple de 
detectori spectroscopici activi sunt: detectorii cu scintilație și detectorii 
cu semiconductor.  

Detectorii nespectroscopici nu oferă informații despre energia 
radiațiilor, ci numai informații despre intensitatea fasciculelor de radiații 
incidente pe detectori. Un exemplu de detector nespectroscopic este 
contorul Geiger Muller. 

Cele mai utilizate tipuri de detectori activi sunt enumerate în 
continuare: 

Detectorii cu gaz se bazează pe fenomenul de ionizare a gazelor. 
Principalele variante ale detectorilor cu gaz sunt: camera cu ionizare, 
contorul proporțional și contorul Geiger Muller.  

Detectorii cu semiconductor se bazează pe fenomenul de ionizare 
a solidului. Radiația ionizată produce un număr de perechi electron-gol 
proporțional cu energia radiației captata de detector. Detectorii cu 
semiconductor au proprietăți spectroscopice deosebite și se folosesc în 
special în spectroscopia de mare rezoluție.  

Detectorii cu scintilație se bazează pe fenomenul de fluorescență. 
Un astfel de detector constă dintr-o substanță fluorescentă (scintilator) 
aflată în contactat optic cu un fotomultiplicator. La trecerea unei radiații 
prin scintilator o parte din energia acesteia se convertește, după un lanț 
de procese, în energie luminoasă. Această este transformată cu ajutorul 
fotomultiplicatorului într-un semnal electric a cărei amplitudine în 
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tensiune este proporțională cu energia transportata de radiație în 
scintilator. În cazul tomografiei computaționale cei mai utilizați detectori 
sunt cei cu scintilație. Principalele elemente ale unui detector cu 
scintilație sunt: scintilatorul, fotomultiplicatorul și o sursă de înaltă 
tensiune ultrastabilizată. 

Scintilatorul. Materialele scintilatoare au proprietatea de a 
produce luminiscență. Luminiscența reprezintă procesul de emisie sub 
forma de energie luminoasă apărut în urma unui proces de absorbție de 
energie prin excitarea atomilor și moleculelor din materialul scintilator. 
Când emisia are loc imediat după absorbție (la un interval de aproximativ 
10-8 s), fenomenul de luminiscență se numește fluorescență, iar când 
emisia apare cu întârziere (datorită timpilor de viață lungi ai stărilor 
excitate) fenomenul se numește fosforescență. Durata fosforescenței 
variază în funcție de tipul materialului luminescent și se poate întinde de 
la ordinul microsecundelor la ordinul orelor. Radiațiile luminoase emise 
prin fluorescență în urma interacției radiațiilor nucleare poartă numele 
de scintilații 

Fotomultiplicatorul este un instrument care transformă un 
semnal luminos într-un semnal electric. El este construit dintr-un tub de 
sticlă vidat în care se află un fotocatod, un anod și un ansamblu de diode. 
Între fotocatod și prima diodă, între diode, între ultima diodă și anod se 
aplică diferențe de potențial cu ajutorul unui divizor de tensiune. 
Tensiunea înaltă aplicată pe divizor poate varia între 900V și 2500V. 
Fotonii (scintilațiile) apăruți în scintilator cad pe fotocatod și extrag 
electronii prin efect fotoelectric. Sub acțiunea câmpului electric, 
fotoelectronii sunt accelerați spre prima diodă, de unde extrag prin 
emisie secundară mai mulți electroni care sunt accelerați spre 
următoarea diodă unde produc din nou emisie secundară de electroni și 
procesul se repetă. Factorul de multiplicare a sarcinii inițiale este de 
ordinul 104 – 108. În felul acesta se produce un puls electric care este 
prelucrat și înregistrat de circuitul electronic asociat. 

Cele mai importante caracteristici ale detectorilor activi sunt: 
sensibilitatea, rezoluția energetică, eficacitatea de detecție, timpul de 
răspuns și timpul mort. 

Sensibilitatea unui detector reprezintă capacitatea sa de a 
produce un semnal util la detecția unui anumit tip de radiație, cu un 
anumit spectru energetic si o anumita intensitate. Nu există un detector 
sensibil (universal) la toate tipurile de radiații indiferent de energia 
acestora.  
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Rezoluția energetică reprezintă capacitatea unui detector de a 
distinge două radiații cu energii apropiate. În cazul ideal, un fascicol 
monoenergetic de radiație ar trebui să conducă la un spectru de tip 
funcție Delta, dar în realitate din cauza caracterului statistic al proceselor 
de detecție, se obține un pic cu lărgime finită, care poate fi descris de o 
Gaussiană.  

Eficacitatea de detecție. Când se discută despre detecția radiației 
este convenabil să se prezinte eficacitatea împărțită în două clase: 
eficacitate absolută (sau totală) și eficacitatea intrinsecă. 

Eficacitatea absolută este definită ca: 

𝜖𝑎𝑏𝑠 =  
𝑛𝑟 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑢𝑟𝑖 î𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒

𝑛𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎ț𝑖𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠ă 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑠ă
                                    (1.13) 

și este dependentă nu numai de proprietățile detectorului dar și de 
geometria de detecție și înregistrare. 

Eficacitatea intrinsecă  este data de relația: 

𝜀𝑖𝑛𝑡 =
𝑛𝑟 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑢𝑟𝑖 î𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒

𝑛𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
                                               (1.14) 

și nu include mărimea unghiului solid subîntins de detector ca factor 
implicit. 

Cele două eficiențe pentru o sursă izotropă sunt legate prin 
relația: 

𝜀𝑖𝑛𝑡 =  𝜖𝑎𝑏𝑠 ×  
4𝜋

Ω
   .                                                                                  (1.15) 

Unde  este unghiul solid al detectorului văzut din poziția sursei. 
Daca se consideră un fascicul de fotoni emiși de o sursă situată la 

o distanta d de un detector de dimensiune medie xd, în care coeficientul 
de atenuare a fotonilor este d , iar intensitatea fasciculului incident pe 

suprafața frontală a detectorului este 0I , valoarea aproximativă a 

eficacității detectorului este: 

𝜀 =  
𝐼0−𝐼(𝑥𝑑)

𝐼0
= 1 − 𝑒−(𝜇𝑑×𝑥𝑑) =  1 −  𝑒−(𝜇(𝐸𝛾,𝑍𝑑)×𝑥𝑑) .                (1.16) 

Din relația de mai sus rezultă că eficacitatea de detecție creste cu 
creșterea numărului atomic efectiv și a dimensiunilor detectorului și 
scade cu creșterea energiei fotonilor. 

Timpul de răspuns este o caracteristică a detectorilor, importantă 
mai ales când detectorii sunt utilizați în măsurători temporale, și 
reprezintă timpul necesar detectorului să formeze semnalul în raport cu 
momentul sosirii radiației. Un timp de răspuns bun înseamnă un semnal 
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cu un front de creștere aproape vertical care permite marcarea cât mai 
precisă a unui moment în timp. Semnalul trebuie să aibă o durată cât mai 
scurtă pentru ca timpul mort să fie cât mai mic. 

Timpul mort al detectorului este timpul necesar acestuia pentru a 
procesa un eveniment și depinde de durata semnalului produs de 
detecția unei particule. În acest interval de timp nu poate fi înregistrată 
corect o a doua radiație. Existența radiației impune corectarea ratei de 
numărare în cazul măsurării unor fluxuri mari de radiații. Pentru 

detectorii cu scintilații, timpul mort este de ordinul s610 − . Pentru viteze 
de numărare mai mici de 103 puls/s, corecția de timp mort este 
nesemnificativă. 
 

1.2.3. Algoritmi matematici de reconstrucție folosiți în 
tomografie 

Realizarea unei tomograme implică aplicarea unui procedeu 
matematic de reconstrucție a secțiunii unui obiect scanat prin 
prelucrarea proiecțiilor după anumite direcții, neputându-se discuta 
despre tomografie computerizată fără a aminti algoritmii de 
reconstrucție pe care se bazează [23, 24]. Primele rezultate în domeniul 
reconstrucției tomografice au fost obținute în astronomie și microscopie 
electronică dezvoltându-se ulterior și domeniul radiologiei medicale și în 
aplicații industriale. Metodele moderne utilizate în reconstrucție 
tomografică medicală sau industrială implică aplicare unor algoritmi 
analitici complecși, corelați cu diferite metode de filtrare a datelor, care 
conduc la obținerea unor tomograme 2D și 3D extrem de rafinate.  

Înțelegerea algoritmilor de reconstrucție a imaginii necesită 
introducerea unor concepte de bază între care transformata Fourier, 
convoluția și interpolarea. Transformata Fourier divide o funcție 
periodica într-o serie de funcții sinus și cosinus de diferite frecvențe și 
amplitudini. Aceste componente pot fi apoi separate. Când un fascicol de 
raze X trece printr-un obiect se obține profilul imaginii denumit f(x). 
Această funcție poate fi exprimată matematic în forma transformatei 
Fourier. Coeficienții Fourier sunt ușor de calculat și sunt folosiți în 
reconstrucția unei imagini XCT. Convoluția este o tehnică digitală de 
procesare a imaginii folosită pentru a modifica imaginile cu o funcție 
filtru. Acest proces implică multiplicarea selectivă a porțiunilor 
suprapuse ale funcției filtru și ale curbei de răspuns a detectorului pentru 
a produce o a treia funcție care poate fi folosită în reconstrucția imaginii. 
Interpolarea este folosită în procesul de reconstrucție a imaginii și de 
determinare a feliilor în imagistica XCT. Interpolarea este o tehnică 
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matematică folosită la estimarea valorii unei funcții dacă se cunosc 
valorile cele mai apropiate ale funcției în vecinătatea unui punct.  

  Problema reconstrucției tomografice constă în determinarea 
valorilor coeficienților de atenuare ai secțiunii unui obiect, descris de 
matricea asociată de pixeli µij, prin măsurători succesive ale atenuării 
unui fascicul de radiație numit rază, după diferite direcții succesive 
numite proiecții. Pentru un fascicol de raze X ce străbate materialul de 
lungime d și care are coeficientul de atenuare , valoarea proiecției este 
dată de relația: 

𝑃 = ln (
𝐼0

𝐼
) =  𝜇 × 𝑑.                                                     (1.17) 

Tipuri de algoritmi de reconstrucție tomografică.  
Algoritmii de reconstrucție utilizați în tomografia computerizată se 
împart în: 

• algoritmi de reconstrucție algebrici care implică rezolvarea 
sistemului de ecuații de tipul (1.17) printr-un calcul matricial 
clasic; 

•  algoritmi de reconstrucție iterativi ce presupun minimizarea unei 
funcții ce depinde de valorile proiecțiilor calculate pentru un pas 
al iterației și de valorile proiecțiilor măsurate, printr-un proces 
iterativ convergent; 

• algoritmi analitici care implică utilizarea unor funcții analitice de 
reconstrucție. 
Algoritmii pot fi clasificați și după geometria după care se face 

achiziția de proiecții. Astfel pentru cazul 2D avem geometria paralelă 
(razele X sunt paralele între ele şi așa întâlnesc detectorul sau sub formă 
de evantai cu deschiderea spre detector). În cazul 3D cea mai utilizată 
geometrie este sub formă conică. Fascicolul de raze X capătă formă 
conică când întâlnește detectorul.  

Deoarece algoritmii care produc un rezultat acceptabil al 
reconstrucției într-un timp scurt sunt cei analitici aceștia sunt cei mai 
utilizați și implementați atât pentru geometrii bidimensionale cât și 
tridimensionale.  
Algoritmi analitici de reconstrucție 

Metoda de măsurare constă în rotirea atât a sursei cât și a 
detectorului astfel încât să fie suprapuse proiecțiile aceleiași zone luată 
la unghiuri diferite. Se suprapun astfel informațiile din atenuările piesei 
în același loc (Fig.1.13). Acesta metodă s-a numit în medicină tomografie 
circulară. Prin acesta metodă se obțin suprapunerile atenuărilor tuturor 
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razelor, corespunzătoare tuturor proiecțiilor din rotiri succesive. 
Imaginea obținută este diferită de cea reală deoarece fiecare punct 
obținut din retroproiecția unor raze X care au trecut prin obiect este 
diferit depărtat de detectorul de înregistrare. Adică, peste imaginea reală 
este suprapusă o funcție de tipul 1/r care deformează imaginea obținută. 

Notăm cu B operația de retroproiecție (sau superpoziție) care 
este matematic descrisă de o sumare după proiecțiile P, de forma: 

𝐵𝑟𝜃
= ∫ 𝑃(𝑟 × cos(𝜑 − 𝜃) , 𝜃)𝑑𝜃

𝜋

0
 .                                                 (1.18) 

 

Fig.1.13. Retroproiecția aplicată la tomografia circulară în care sursa și detectorul sunt 
rotite pentru a menține proiecția obiectului investigat în aceiași zonă. 

Datorită faptului că folosim un număr finit de proiecții, vom 
rescrie ecuațiile în coordonate carteziene și normând la pasul unghiular 
al proiecției, obținem: 
 

𝐵𝑖,𝑗 =  ∑ 𝑃𝑘𝜃
× Δ𝜃𝑖,𝑗  .                                                   (1.19) 

 
Ecuația (1.19) care stă la baza algoritmilor dezvoltați prin metoda 

retroproiecțiilor, sugerează cel mai bine operația de obținere a valorilor 
coeficienților de atenuare al unui pixel prin însumarea (retroproiecția) 
razelor care trec prin acesta. Aplicând corecții de tipul 1/r ecuației 
(1.19), rezultatele vor fi slabe, reconstrucția oferită de această metodă 
are doar o valoare istorica, exemplificând cel mai bine calea care a fost 
urmată cât și necesitatea cercetării mai profunde a acestei metode. 
 

Metoda retroproiecției (Back–projection) 
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“Back-projection” a fost folosită pentru prima dată pentru 
tomografia cu raze X în anul 1961 de către Oldendorf [25]. În anul 1963 
Kuhl și Edwards dezvoltau metoda pentru un tomograf cu radioizotopi și 
mai târziu, în anul 1966, Kuhl, Hale și Eaton au dezvoltat această metodă 
[25] pentru un tomograf cu transmisie, care diferea de metoda lui 
Oldendorf, și anume: 

• scanarea obiectului a fost făcută invers; 
• procesarea de date a fost mai eficientă. 

Metoda retroproiecției numită și metoda însumării sau metoda 
suprapunerii liniare poate fi explicată după cum urmează. Se consideră 
patru fascicole de raze X ce trec printr-un obiect necunoscut pentru a 
produce patru proiecții-profil, P1, P2, P3, P4. Cu aceste proiecții-profil se 
reconstruiește imaginea obiectului necunoscut. Seturile de date 
proiectate sunt retroproiectate pentru a forma imaginile 
corespunzătoare BP1, BP2, BP3, BP4. Reconstrucția implică însumarea 
acestor imagini retroproiectate pentru a forma o imagine a obiectului. 
Metoda aceasta produce o imagine imprecisă (în ceață) a obiectului. Cel 
mai frapant artefact de back-projection este modelul tipic de stea ce 
apare pe imagine. 

Aceasta metodă descrie faptul că valoarea coeficientului de 
atenuare într-un pixel, se obține prin „retroproiecția” valorilor razelor 
măsurate în acel punct al proiecției (Fig. 1.14). 

 

Fig.1.14. Operația de retroproiecție. 

Acest proces poate fi descris de către ecuația: 

𝜇(𝑥, 𝑦) =  ∑ 𝑃(𝑥 × cos(𝜃𝑗) + 𝑦 × sin(𝜃𝑗) , 𝜃)  × Δ𝜃𝑚
𝑗=1  ,                                  

(1.20) 

unde:  
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                      j = proiecția unghiului; 

                       = distanța unghiulară dintre proiecții ( m = ) 

Notația: 𝑟 = 𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑗 + 𝑦 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑗  este factorul care selectează toate razele 

de coordonate (x,y). 
O simplă retroproiecție nu conduce la o soluție satisfăcătoare. 

Pentru a obține rezultate corecte sunt aplicate filtre asupra datelor 
proiecțiilor. În funcție de metoda folosită, se cunosc trei tipuri de filtrări, 
și anume: filtrare Fourier, filtrare Radon, filtrare prin convoluții. Cea mai 
des folosită metodă în cazul acesta este metoda prin convoluții pe care o 
descriem sumar. Principiul metodei convoluției poate fi obținut fie din 
formula transformatei inverse a lui Radon, fie pe baza proprietăților 
transformatelor Fourier ale proiecțiilor și ale funcției originale. În 
ambele cazuri se ajunge la exprimarea funcției imagine sub forma 
integralei convoluției dintre funcțiile proiecției și o funcție filtru. Una din 
variante este aceea de a obține filtru printr-o transformată Fourier 
inversă dintr-un răspuns elaborat în domeniu frecvență. Caracteristicile 
acestor filtre sunt impuse într-o manieră oarecum artificială, principalul 
scop fiind acela de a obține un filtru trece-jos pentru a elimina, în acest 
fel efectele eșantionării asupra proiecțiilor. A doua variantă pentru 
obținerea filtrelor are la bază diferitele tipuri de cuadraturi (metoda 
trapezului, Simson) care pot fi folosite pentru calculul numeric 
aproximativ al integratelor ce apar în formula pentru metoda 
convoluției. Un astfel de filtru este cel produs de Horn. Proprietățile 
filtrelor amintite sunt diferite. Filtrul Ram-Lak (Ramachandran and 
Lakshminarayanan)[26] are o rezoluție bună, este sensibil la zgomot și 
dă contraste tari; nu atenuează frecvențele înalte. În opoziție cu acesta, 
filtrul Horn atenuează contrastele, suprimă zgomotul și are frecvență 
înaltă. Filtrul Sheep–Logan [26] are proprietăți intermediare între cele 
două filtre de mai sus. Folosirea cu succes al unuia sau altuia dintre filtre 
depinde și de proprietățile statistice ale funcției imagine. În unele cazuri 
este recomandabilă folosirea de combinații de filtre diferite, ajungându-
se astfel la compromisuri acceptabile. 
Cele mai importante filtre sunt: 

• filtrul Ram –Lak 
• filtrul Shepp- Logan 
• filtrul Shepp – Logan modificat 
• filtrul Parabolic.  



35 

 

Filtru Ram-Lak (ecuațiile 1.21 și 1.22) are o rezoluție bună, este sensibil 
la zgomot şi dă contraste tari; nu atenuează frecventele înalte. 

𝜔(0) =  
𝜋

2×𝑎2
   ,                                                                        (1.21) 

𝜔(𝑘 × 𝑎) =  {
−

2

𝜋×𝑘2×𝑎2 , 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑘 𝑝𝑎𝑟

0, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟
     .                             (1.22) 

Filtrul Shepp-Logan (1.23): 

𝜔(𝑘𝑎) = −
4

𝜋×𝑎2×(4×𝑘2−1)
, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑘 = 0, ±1.                          (1.23) 

Filtrul Shepp-Logan modificat (1.24): 

𝜔(𝑘 × 𝑎) = 0.4 × 𝜔(𝑘 × 𝑎) + 0.3 × 𝜔(𝑘 × 𝑎 + 1) + 0.3 × 𝜔(𝑘 × 𝑎 −
1) ,    (1.24) 

unde 𝜔(0) =
𝜋

3×𝑎2 . 

Filtrul Parabolic (1.25): 

𝜔(𝑘 × 𝑎) =  −
4

𝜋×𝑎2×(4×𝑘2−1)
, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑘 = 0, ±1.                                      

(1.25) 

Pentru ușurarea procesului de reconstrucție și vizualizare a 
datelor obținute există o mulțime de programe care preiau proiecțiile 
obținute în urma scanării și prin aplicare unui algoritm menționat mai 
sus încep procesul de reconstrucție.  Aceste programe reușesc să 
reconstruiască date atât pentru geometria 2D cât și cea 3D. În medicină 
și industrie, 99% din algoritmii folosiți sunt pentru geometrii 3D. Aceștia 
oferă o perspectivă a întregului obiect scanat (plan cu plan) și nu doar un 
singur plan ca în cazul algoritmilor 2D. Aceste programe de reconstrucție 
au și opțiunea de vizualizare si analiză a rezultatului obținut. Însă pentru 
programele care doar aplică algoritmii de reconstrucție și nu permit 
vizualizarea rezultatului obținut există și programe mai simple care 
permit o astfel de analiză. 
Este necesară analiza ulterioară a rezultatului obținut în urma aplicării 
algoritmilor de reconstrucție. Chiar dacă sunt aplicați corect acești 
algoritmi pot întoarce „greșeli” numite artefacte. 
 
1.2.4 Artefacte (defecte) de reconstrucție tomografică 
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Un artefact este o caracteristică artificială care apare pe imaginea 
XCT, dar nu corespunde nici unei caracteristici fizice a obiectului [27]. 
Termenul de artefact indică o discrepanță sistematică între imaginile 
reconstruite prin XCT și coeficienții de atenuare adevărați ai obiectului 
[28].  Toate sistemele imagistice prezintă artefacte. Unele dintre 
artefacte sunt prezente în fizica și matematica tomografiei 
computaționale și nu pot fi eliminate, cum ar fi "efectele de margine". 
Aceste efecte apar pe marginile zonelor cu atenuare ridicată. Altele se 
datorează deficiențelor de implementare hardware sau software și pot fi 
atenuate doar prin îmbunătățirea celor două componente.  

Artefacte mai subtile apar la interfețele dintre materialele cu 
coeficienți de atenuare diferiți. Există deseori o depășire sau o scădere a 
profilului nivelului de gri la o astfel de margine. Acest lucru poate duce la 
o interpretare greșită (indicații false privind defectele sau, mai 
important, situații în care defectele sunt nedetectate). Tipul și severitatea 
artefactelor sunt factori care pot face diferența între un sistem de 
tomografie cu raze X şi altul care are aceleași specificații. Cel ce 
achiziționează și prestează servicii de examinare tomografică trebuie să 
înțeleagă diferențele dintre aceste artefacte și modul în care acestea vor 
afecta integritatea examinării.   
Sursele de erori care contribuie la apariția artefactelor sunt prezentate 
mai jos. 

Artefacte de tip Beam – hardening (fascicol întărit) 
Beam-hardening este o bine-cunoscută sursă de eroare nelineară care 
contribuie la nelinearitatea nivelului de gri în imaginile XCT deoarece ea 
nu este inclusă ca factor în matematica formării imaginii. Este întâlnita la 
sursele de raze X policrome [29], cum ar fi tuburile cu raze X sau 
acceleratoarele liniare. Astfel de surse de radiații, spre deosebire de 
surse mono-energetice (adică izotopice) produc un flux a cărui energie 
medie de radiație devine progresiv mai mare pe măsură ce se propagă 
printr-un obiect, deoarece fotonii cu energie mai mică sunt absorbiți 
preferențial față de cei mai energici. Deoarece acest tip de radiație X 
filtrată este mai penetrantă, se produce o subestimare a atenuării liniare 
în interiorul eșantionului față de cea a fasciculului nefiltrat, apropiată de 
marginea eșantionului. O astfel de reducere în atenuare în interiorul 
probei este cunoscută ca un "efect de ventuză" (Fig.1.15, a). Deși acest 
efect poate fi controlat parțial, este în general o problemă semnificativă 
și trebuie să fie corectată pentru o anumită etapă în procesul de 
reconstrucție. 
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O procedură tipică de corecție constă în achiziția unui semnal de 
forma unei pene, ce acoperă o scală de grosimi suficientă, realizată din 
același material scanat. Apoi valorile gri din datele de proiecție pot fi 
convertite la valorile adevărate ale grosimii și astfel o felie corectată este 
reconstruită. Totuși, această procedură nu este valabilă în cazul unui 
eșantion format din mai multe materiale. 

 
Artefacte de tip „Edge” 

O altă sursă de defecte este dată de lățimea finită a fasciculului. Un 
fascicul de raze X este definit geometric de către mărimea spotului focal 
al sursei de raze X și a zonei active a fiecărui element al detectorului. 
Fiecare măsurătoare reprezintă o convoluție a integralei de linie dorite 
cu profilul fasciculului. În general, lățimea integralelor de benzi este 
suficient de mică încât, deși apare o anumită pierdere a informațiilor 
spațiale, nu se generează artefacte care ar atrage atenția. Excepția apare 
atunci când există modificări clare ale nivelului semnalului. Atunci 
eroarea devine suficient de semnificativă pentru a produce artefacte în 
imaginea reconstruită care se manifestă sub forma unor dungi între 
marginile cu contrast ridicat din imagine (Fig.1.15, b). Aceste artefacte 
de tip „Edge” sunt cauzate de diferența dintre cantitățile măsurate și 
cerințele procesului de reconstrucție.                                                    

Ce este măsurat este logaritmul integralei de linie compusă cu 
profilul fasciculului. Ceea ce procesul de reconstrucție necesită este 
convoluția profilului fasciculului cu logaritmul integralei de liniei. Cele 
două nu sunt matematic identice. Din nefericire acest tip de artefacte nu 
pot fi eliminate prin simpla reducere a dimensiunii efective a petei focale 
sau a aperturii detectorului sau ambele, prin colimare. În practică, 
suprafața activă a fiecărui element al detectorului a fost proiectată să fie 
cât mai mică posibil și dacă sunt necesare reduceri ulterioare ale 
artefactului, acestea sunt gestionate doar prin software. Cu toate acestea, 
corecțiile software implică o anumită procedură de deconvoluție pentru 
corectarea profilului fasciculului. Acestea sunt complicate deoarece 
profilul intensității fasciculului are o formă geometrică complexă care 
variază de-a lungul căii radiografiilor. 

 
 
Artefacte de tip „radiație împrăștiată” 

O altă sursă de probleme derivă din prezenței radiațiilor împrăștiate. 
Când un detector cu elemente multiple de achiziție este folosit, există tot 
timpul șansa ca radiația extrasă din fluxul incident de interacţia Compton 
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să fie captată de alt element al detectorului. Această radiație împrăștiată, 
care crește odată cu energiile înalte nu poate fi ușor diferențiată de 
semnalul adevărat și astfel corupe măsurătorile. Această problemă poate 
fi redusă dar nu eliminată prin utilizarea unei colimări adecvate. 
Neliniaritățile electronice și mecanice precum și instabilitățile pot 
rezulta din deficiențe de inginerie corectabile sau limitări fizice de bază 
ale componentelor individuale ale sistemului XCT. În unele cazuri 
problema poate fi corectata (sau redusă) software; în altele aceasta poate 
fi fixată numai prin retehnologizarea subsistemului care a produs 
eroarea.  

Artefacte de tip „Ring (cercuri concentrice)” 
Artefacte de tip „cercuri concentrice” sunt erori sistematice care sunt 
întotdeauna legate de o eroare a detectorului (element defect în matricea 
senzorilor, nelinearitatea răspunsului, îmbătrânirea detectorului sau 
altele asemenea) sau calibrarea defectă a acestuia. În plus, rezoluția 
spațială ridicată amplifică dezvoltarea acestui tip de artefact. Aceste 
artefacte apar în imaginea reconstruită ca un număr de inele concentrice, 
care au centrele lor pe axa de rotație a sistemului XCT (Fig.1.15, c). 
Reducerea acestor inele este posibilă prin metode de  calibrare 
corespunzătoare, prin corecția câmpului plat, care implică generarea 
unei imagini "goale" fără obiectul corespunzător sau postprocesare. 

Artefacte de tip „Centrul de rotație” 
Acest tip de artefact reprezintă o eroare sistematică cauzată de o eroare 
apărută în inspecția geometriei de măsurarea. Dacă centrul axei de 
rotație nu este măsurat precis atunci proiecțiile nu vor fi prelucrate 
corect de algoritmul de reconstrucție. Această eroare va transforma o 
caracteristică de tip punct în proiecția achiziționată în una de tip cerc în 
volumul reconstruit. Efectul general este de a dubla marginile feliilor din 
volumul reconstruit fără a afecta pe cele care sunt paralele cu axa de 
rotație (Fig.1.15, d).  
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Fig.1.15. Tipuri de artefacte: a) artefact de tip „Fascicol întărit”; b) artefact de tip 
„Edge”; c) artefact de tip „Cercuri concentrice”; d) artefact de tip “Centrul de rotație”; 
e) artefact de tip” Deplasare”; f) artefact de tip „Număr insuficient de proiecții”[Draft 
INTERNATIONAL STANDARD ISO/DIS 15708-2] 

Majoritatea programelor de achiziție/reconstrucție ar trebui să permită 
utilizatorului să determine corect centrul de rotație sau să fie determinat 
automat. Orice înclinare a axei de rotație în raport cu coloanele verticale 
ale pixelilor detectorului trebuie corectat de programul de reconstrucție. 

Artefacte de tip „ Deplasare” 
Acest tip de artefact este cauzat de deplasarea probei din locul stabilit 
inițial în timpul scanării. Deoarece această deplasare se produce de 
obicei într-o singură direcție apare un artefact (o „dungă”) în acea 
direcție. De asemenea va apărea o dublare în porțiunea reconstruită însă 
această dublare va fi asimetrică și nu simetrică ca la artefactele de 
poziționarea greșită a centrului de rotație (Fig.1.15, e).  

Artefacte datorate Insuficienței numărului de proiecții 
Dacă numărul de proiecții este insuficient într-o scanare XCT (numărul 
exact de proiecții necesare depinde de forma obiectului scanat) atunci 
linii radiale perpendiculare pe axele de rotație pot apărea în volumul 
reconstruit. Influenta acestor artefacte se diminuează dacă mai multe 
proiecții vor fi incluse în procesul de reconstrucție(Fig.1.15, f). 
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2.Supraconductivitatea și aplicațiile ei 
2.1. Aspecte generale ale supraconducției  
2.1.1. Fenomenul supraconducției 
Fenomenul supraconductivității a fost descoperit de către 

fizicianul danez H. Kamerlingh Onnes care a găsit o metodă de lichefiere 
a heliului în laboratorul său din Leiden. El a studiat sistematic 
proprietățile metalelor, în special proprietățile electrice  

la aceste temperaturi joase. În anul 1911, Onnes [31] a descoperit 
că la 4.2K rezistivitatea mercurului metalic descrește brusc la zero în loc 
să scadă lent cu temperatura (Fig.2.1, a). 

 

Fig.2.1.Proprietățile fundamentale ale unui supraconductor: a) Rezistența zero. Pentru 
T<Tc un supraconductor este conductor perfect, fără rezistență electrică; b) Efectul 

31Meissner-Ochsenfeld (diamagnet ideal). Pentru temperaturi T>Tc câmpul magnetic 
B penetrează supraconductorul în timp ce pentru T< Tc el este expulzat din probă[34]. 

El a denumit acest fenomen supraconductivitate deoarece o 
rezistivitate cu valoarea zero înseamnă o curgere permanentă a 
curentului electric. Ulterior a constatat că și alte metale prezintă 
fenomenul de supraconductivitate la temperaturi foarte joase. Fiecare 
din acești supraconductori are o temperatură caracteristică de tranziție 
(Tc) de la care rezistivitatea sa cade la zero. A trecut o perioadă 
importantă de timp până ce s-a descoperit că supraconductorii prezintă 
o a doua caracteristică importantă și anume diamagnetismul perfect. 
Corpurile diamagnetice, caracterizate prin susceptibilitate magnetică 
negativă, atunci când sunt introduse într-un câmp magnetic exterior 
neuniform sunt respinse. Acțiunea câmpului exterior asupra unui 
material diamagnetic implică crearea unui câmp magnetic propriu 
(indus) de sens contrar câmpului magnetizant care persistă atâta timp 
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cât acționează câmpul exterior. Diamagnetismul se datorează atât 
electronilor legați în atomi sau miezuri ionice din solidele dielectrice cât 
și electronilor de conducție din metale sau semiconductori [1]. Câmpul 
magnetic indus este, în general, destul de slab la cele mai multe materiale 
diamagnetice (=-10-6÷10-5 uem/gr), spre deosebire de supraconductori 
la care acest câmp este puternic ((=-1 uem/gr). Astfel, în 1933, Meissner 
și Oschenfeld [32] au arătat că atunci când o sferă formată dintr-un 
material supraconductor este răcită sub temperatura de tranziție, într-
un câmp magnetic extern, aceasta expulzează fluxul magnetic din 
interiorul său (Fig.2.1, b). Datorită efectului Meissner-Ochsenfeld, un 
supraconductor „va pluti” deasupra unui magnet. Comportamentul 
supraconductorilor în câmp magnetic extern a permis o clasificare a 
acestora în două categorii importante: supraconductorii de tip I și cei de 
tip II. Astfel supraconductorii de tip I sunt acei supraconductori la care 
pe măsură ce câmpul extern aplicat crește, el rămâne exclus din 
interiorul său, până atinge valoarea câmpului critic Hc. În acest moment 
starea supraconductoare dispare iar câmpul magnetic extern penetrează 
complet materialul, moment care corespunde revenirii la „normal”. În 
supraconductorii de tip II, pe măsură ce câmpul magnetic aplicat crește, 
el rămâne exclus din interiorul supraconductorului până la valoarea Hc1, 
când supraconductorul începe să fie penetrat parțial de câmp. Pe măsura 
creșterii câmpului magnetic de la valoarea Hc1 până la penetrarea 
completă a supraconductorului, valoare numită câmp critic superior Hc2, 
supraconductorul se află în așa numită stare „mixtă” în care există și 
starea supraconductoare și starea „normală”. Valoarea Hc2 este asociată 
cu anularea completă a supraconducției. Astfel, pentru supraconductorii 
de tip II distingem trei zone distincte: 

Pentru H < Hc1 – stare supraconductoare pură; 
Pentru Hc1 < H < Hc2 – stare mixtă (în care coexistă cele două 

stări); 
Pentru H > Hc2 – stare normală (sau rezistivă). 

  Cea mai mare temperatură de tranziție, Tc în elementele metalice 
a fost observată la niobiu cu Tc=9.25K (Tabelul 2.1). Pentru ca acești 
supraconductori să fie folosiți în diverse aplicații ei trebuie răciți la 
temperaturi sub temperatura critică. În anii 1950 s-au descoperit 
compuși intermetalici supraconductori numiți supraconductori de tip 
A15 care au atins o temperatură de tranziție maximă de 23.2K [33]. 
Fazele A15 sunt compuși intermetalici cu formula chimică A3B (în care A 
este un metal tranzițional iar B poate fi orice element) cu o structură 
specifică. Mulți din acești compuși (V3Ga, Nb3Sn, Nb3Ge, Nb3Ti) au 
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supraconductivitate în jurul temperaturii de 20K și rămân 
supraconductori în câmpuri magnetice de zeci de tesla. Aceste materiale 
poarta numele generic de supraconductori de temperatură joasă (Low 
Temperature Superconductors-LTS). 
 
Tabelul 2.1. Diferite tipuri de supraconductori și temperatura lor de tranziție 
supraconductoare, Tc [34]. 

 
Tabelul 2.2. Lista unor metale tipice (M), izolatori (I) și supraconductori (SC) [34 ]. 

Substanța M/I/SC Rezistivitatea,  
(ohm m) 

Tc (K) 

Ag M 1.6x10-8  
Cu M 1.7x10-8  
Au M 2.4x10-8  
Al M/SC 2.8x10-8 1.17 
Pb M/SC 2.2x10-7 7.20 
Hg M/SC 9.8x10-7 4.20 
Portelan I 5x1012  
Cauciuc I 6x1014  
Cuart I 7.5x1017  

 
Este interesant de observat (Tabelul 2.2) că metalele cu cea mai 

mare conductivitate electrică, și anume Ag, Cu și Au nu sunt 

Tip de 
 supraconductor 

Substanța Tc (K) 

Metale pure Al 1.17 
 In 3.41 
 Hg 4.20 
 Sn 3.72 
 Pb 7.20 
 Nb 9.25 
A15 Nb3Sn 18.0 
 Nb3Ge 23.2 
Fulerene C60Rb3 31 
Compuși oxidici pe baza de Cu 
(Supraconductori de temperatura 
înalta-High Temperature 
Superconductors-HTS) 

La2-xSrxCuO4 38 
YBa2Cu3O7 93 
Bi2Sr2Ca2Cu3O10 107 
Tl2Ba2Ca2Cu3O10 125 
HgBa2Ca2Cu3O8 135 

Diborură de magneziu MgB2 39 
Supraconductori FeSe 8 
bazați pe Fe LaO0.89F0.11FeAs 26 
 Sr0.5Sm0.5FeAsF 56 
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supraconductoare, în timp ce metale cu conductivitate electrică mai mică 
cum sunt aluminiu, plumb și mercur sunt supraconductori.  

Raportarea efectului Meissner i-a condus pe frații Fritz și Heinz 
London să propună ecuații care explică acest efect și să anticipeze cât de 
mult un câmp magnetic static extern poate pătrunde în supraconductor. 
Următorul progres teoretic a venit în 1950 cu teoria lui Ginsburg și 
Landau, care au descris supraconductibilitatea în termenii unui 
parametru de ordine și au obținut deducerea ecuațiilor London [35]. 
Înțelegerea fenomenului supraconductivității a fost legată de influența 
izotopilor asupra temperaturii de tranziție, Tc. Legat de aceasta, două 
grupuri independente au arătat că temperatura de tranziție scade pe 
măsură ce masa izotopică crește [36, 37]. Efectul izotopic a oferit suport 
pentru explicarea supraconducției prin mecanismul de interacție 
electron-fonon[38]. Înțelegerea actuală asupra naturii 
supraconductibilității se bazează pe teoria propusă de J. Bardeen, L. 
Cooper, și J. R. Schrieffer în 1957, numită teoria BCS [40]. În această 
teorie s-a postulat că purtătorii de sarcină în starea supraconductoare 
sunt perechi de electroni (perechea Cooper) cu spin și moment opus. 
Liantul care unește acești electroni în perechi a fost furnizat de rețea în 
termenii interacție electron-fonon. 

 

Fig.2.2. Reprezentarea schematică a interacției dintre doi electroni cauzată de 
interacția electron-rețea cu formarea perechii Cooper. Primul electron polarizează 

rețeaua (stânga). Al doilea electron este atras datorită concentrației de sarcina 
pozitiva rămasa de la primul electron (dreapta)[34]. 

Pentru a vizualiza formarea perechilor în supraconductori se 
poate imagina un electron înconjurat de ioni încărcați pozitiv [34]. Ca 
urmare a atracției electron-ioni învecinați, rețeaua este deformată în 
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jurul electronului (Fig.2.2). În acest fel sarcina negativă a electronului 
este ecranată și apare ca un nor încărcat pozitiv, care poate atrage un al 
doilea electron. Starea de perechi este o stare cuantică macroscopică 
coerentă cu proprietăți unice. Distanța între electronii împerecheați, 
adică lungimea lor de coerență este foarte mare în supraconductorii 
convenționali și poate ușor depăși 100 nm (constantele tipice de rețea 
sunt de ordinul 0.5-1 nm). Aceasta conduce la ideea coexistenței mai 
multor perechi în unitatea de volum care se pot suprapune (Fig.2.3, a). 

 

Fig.2.3. (a) Suprapunerea perechilor de electroni într-un supraconductor convențional 
de temperatura joasă; (b) Perechi de electroni în supraconductorul de temperatură 

mare, de tip cuprat[34]. 

Pentru ca această stare să fie favorizată față de starea normală, 
energia ei trebuie să fie mai mică iar energia câștigata din formarea 
perechilor constituie banda de energie dintre starea normală și cea 
supraconductoare. Aceasta poate fi măsurată direct și este un excelent 
mijloc de a confirma supraconductivitatea. 
 

2.1.2. Familii de supraconductori de temperatură critică mare 
 

În supraconductorii convenționali valorile Tc nu au depășit 
niciodată 25 K, limitând drastic aplicațiile. După 75 de ani de la 
descoperirea lui H. Kamerlingh Onnes, o realizare cu adevărat 
importantă a fost descoperirea supraconductivității de temperatură 
înaltă (HTS) într-un material ceramic (cuprați) de cercetătorii J. G. 
Bednorz și K. A. Müller [40]. Ulterior un grup japonez [41] și grupul lui 
Chu [42] din SUA au confirmat rezultatele originale ale lui Bednorz și 
Müller. În câteva luni Tc a atins valori record [43], depășind temperatura 
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azotului lichid (77 K) și permițând realizarea de noi aplicații ale 
supraconductivității. Totuși o deficiență a cupraților este natura lor 
ceramică care face ca materialul să fie fragil și, prin urmare, nu pot fi 
aplicate tehnologiile tradiționale de trefilare și/sau laminare pentru 
obținerea de fire supraconductoare de temperatură înaltă. Pentru 
depășirea acestui neajuns au fost elaborate tehnologii neconvenționale 
de fabricație care constau în depunerea epitaxială a unui film ceramic 
supraconductor pe un substrat metalic flexibil, rezultând o bandă 
supraconductoare [44]. 

 

Fig.2.4. Creșterea temperaturii de tranziție Tc în timp pentru supraconductorii 
convenționali și pentru cei pe baza de cuprați [34]. 

În anul 2001 a fost descoperit [45] un alt supraconductor de 
temperatură înaltă, diborură de magneziu (MgB2) cu Tc 39 K. Chiar dacă 
această valoare se află departe de valorile cele mai mari ale cupraților, ea 
le depășește cu mult pe cele ale supraconductorilor convenționali. În 
anul 2006, o altă descoperire a fost făcută de grupul lui Hosono [46] care 
a demonstrat existența supraconductivității de înaltă temperatură la 
compușii stratificați ai fierului. Totuși, valoarea maximă a Tc (56 K) este 
mai joasă decât cea a cupraților. Mai recent, în 2015, Eremets și 
colaboratorii [47] au reușit să transforme hidrogenul sulfurat (H2S) într-
un supraconductor de înaltă temperatură (Tc>200 K) prin aplicarea de 
presiuni mari. Această descoperire este interesantă deoarece arată că 
sistemele cu legături de hidrogen sunt candidate potențiale la realizarea 
supraconductivității la temperatură camerei. Evoluția temperaturii de 
tranziție, Tc a supraconductorilor convenționali și a celor de temperatură 
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înaltă în funcție de anul descoperirii acestora este prezentată în Fig.2.4 
iar o listă incompletă a diferitelor tipuri de supraconductori este dată în 
Tabelul 2.1 [34]. 

Sistemele supraconductoare de temperatură înaltă prezentate au 
în comun faptul că au o structură stratificată (Fig.2.5), în cazul cupraților 
ea constând din straturi de CuO2 separate de straturi izolatoare. 
Supraconductivitatea se produce în stratul de CuO2. Supraconductorii 
bazați pe cuprați și cele cu fier au diagrame de fază similare, în care 
numărul de purtători adăugați determină mărimea Tc. În plus amândouă 
sistemele sunt magnetice atâta timp cât sunt izolatoare.  

Descoperirea supraconductorilor cuprat nu a fost accidentală ci a 
rezultat din ideea că este necesară o interacție electron-rețea foarte 
puternică pentru a rezulta valori Tc mari. Teoria BCS răspunde într-
adevăr la acestă observație, totuși limitările din această teorie sunt legate 
de faptul că frecvența rețelei, numărul de purtători de sarcină și cuplarea 
între purtători și rețea sunt interdependente. Aceasta are drept 
consecință fixarea de limite clare în privința valorii Tc, ceea ce face ca 
supraconductivitatea de temperatură înaltă să fie exclusă din cadrul 
teoriei BCS. 

 

Fig.2.5. Structurile cristaline ale supraconductorilor HTS, YBCO (a) și MgB2 
(b)[internet]. 

Bednorz și Muller [40] au observat în schimb că unii 
supraconductori oxidici au prezentat valori mari ale Tc în ciuda valorilor 
extrem de mici ale densității purtătorilor de sarcină. Aceasta a condus la 
ideea că trebuie să fie prezentă o cuplare puternică, neconvențională 
între purtători și rețea, care este dincolo de cadrul considerat de teoria 
BCS. Ca o posibilă cale pentru realizarea cuplajului electron-rețea  a fost 
presupus un mecanism polaronic [48-50], considerându-se în special 
conceptul de polaron Jahn-Teller [51]. Un polaron este o cvasi-particula 
în care purtătorul de sarcină și norul datorat deformării rețelei (Fig.2.2) 
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formează o nouă entitate care se poate deplasa prin rețea. Pentru a 
realiza supraconducția se combină două astfel de cvasi-particule 
formând un bipolaron care, în contrast cu perechea convențională 
Cooper (Fig.2.3, a), sunt în legătură doar pe câțiva nm. Aceasta limitează 
numărul de perechi din unitatea de volum iar suprapunerea dintre ele 
este puțin probabilă (Fig.2.3, b). Formarea acestei cvasi-particule și 
starea ei legată este posibilă numai atunci când există o interacțiune 
extrem de puternică care determină existența unei temperaturi de 
tranziție supraconductoare ridicată. Totuși, densitatea purtătorilor de 
sarcină este mai degrabă mică. De aceea, conceptul mecanismului 
bipolaronic nu explică în totalitate supraconductibilitatea de 
temperatură înaltă. 

 

2.2. Aplicațiile supraconductibilității 
 
2.2.1. Domenii de utilizare 
Încă de la descoperirea ei era evident că supraconductivitatea are 

un potențial mare pentru o varietate de tehnologii unice între care 
magneți supraconductori, cabluri de transport a energiei electrice, 
motoare electrice și generatoare, dispozitive de stocare a energiei, 
trenuri Maglev (Magnetically Levitated Train), dispozitive electronice și 
senzori supraconductori [52-58]. 

La proiectarea unei aplicații se ține cont de următorii parametri 
critici  (Tabelul 2.3): 

Tabelul 2.3. Parametrii cruciali ai unui material supraconductor relevant pentru 
aplicații tehnice. 

Temperatura critica mare, Tc (>77 K) 
Densitate de curent critica mare, jc 
Câmp magnetic critic mare, Hc 
Proprietăți mecanice bune și stabile 
Producere simplă și la preț redus 

Până la descoperirea supraconductibilității de temperatură 
înaltă, compusul Nb3Sn și NbTi erau cei mai utilizați supraconductori 
pentru aplicații de putere (Large Scale Applications) [52, 54, 55]. 
Descoperirea materialelor de temperatura înaltă HTS (High 
Temperature Superconductors) de tip cuprat a deschis noi perspective 
pentru aplicațiile supraconductibilității. Astfel, a devenit posibilă 
folosirea dispozitivelor supraconductoare la temperaturi de lucru mai 
mari, adică mai mari decât punctul de fierbere al azotului lichid (77 K) 
care este mult mai ieftin și mai ușor de obținut decât heliul. Totuși, Tc nu 
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este singurul parametru critic pentru cablurile supraconductoare 
folosite în ingineria electrica. Cablurile trebuie să transporte și o 
densitate de curent mare în câmpuri magnetice intense. Pentru aplicații 
de putere este relevantă diagrama Hc2-Jc-Tc prezentată în figura 2.6 
pentru supraconductorii convenționali (LTS) și cei de temperatură înaltă 
(HTS). Să notăm că în cazul ideal toți parametrii supraconductorilor HTS 
sunt mai mari decât cei ai supraconductorilor LTS. Principalele 
dezavantaje ale supraconductorilor de temperatură înaltă sunt cauzate 
de natura lor ceramica și de coeficientul de anizotropie cristalină foarte 
mare.  

 

Fig.2.6. Diagrama parametrilor critici (temperatura critică Tc, densitate de curent 

critică jc, câmp magnetic critic Hc2) a supraconductorilor LTS și HTS[34]. 

Tabelul 2.4 prezintă principalele aplicațiile existente ale 
supraconductibilității. 

 
Tabelul 2. 4. Prezentarea schematică a unor aplicații existente ale HTS 
Electronică Senzori 

 Supercalculatoare 

 Componente crioelectronice 

Tehnica medicală SQUID pentru diagnostice 

 Imagistica de rezonanță magnetică (MRI) 

Inginerie electrică Generatoare 

 Motoare 

 Transformatoare 
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 Limitatoare de curent 

 Întrerupătoare 

 Cabluri 

 Stocarea energiei 

Cercetare de baza Magneți de câmp înalt 

 Senzori SQUID 

 Bolometre 

 Detectori de particule 

Reactorul de fuziune nucleara 

Tehnica microundelor Filtre 

 Antene 

 Rezonatoare 

 Linii de întârziere 

 Componente active 

Ingineria traficului Sisteme de transport magnetic 

 Motoare de nave 

 Trenuri Maglev 

 

2.2.2. Tehnologii de fabricație a firelor și cablurilor 
supraconductoare de Nb3Sn și Nb-Ti 

Producerea de energie „curată” a devenit un scop al umanității în 
ultima vreme. Pe lângă celule fotovoltaice și centrale eoliene au început 
să se dezvolte centrale de producere a energiei prin procese de fuziune 
nucleară dintre doi izotopi ai hidrogenului deuteriu ( 𝐷1

2 ) și tritiu 
( 𝑇) 1

3 . ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) este un 
program internațional coordonat de Comunitatea Europeană pentru a 
realiza un  reactor experimental, având la baza următoarea reacție de 
fuziune: 

𝐷1
2  + 𝑇 1

3 =  𝐻𝑒2
4 + 𝑛0

1 + 17,6 𝑀𝑒𝑉 
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Plasma formată în urma fuziunii nucleare are o temperatura de 
ordinul sutelor de milioane de grade Celsius. Principala problemă 
tehnologică în construcția unui reactor de fuziune nucleară constă în 
menținerea plasmei la distanță de pereții reactorului (confinarea 
plasmei) pentru a evita încălzirea și, în final, distrugerea acestora. De-a 
lungul timpului au fost propuse mai multe metode de confinare a 
plasmei. În prezent cele mai utilizate metode sunt confinarea magnetică 
și confinarea inerțială. Reactorul ITER utilizează metoda magnetică de 
confinare (TOKAMAK) prin aplicarea unui câmp magnetic înalt, 
aproximativ 12 T, produs cu ajutorul unor bobine supraconductoare de 
Nb3Sn. Pentru a mării densitatea plasmei în vederea obținerii unor 
generații noi de reactoare de fuziune cu un randament mai mare se 
preconizează utilizarea unor câmpuri de confinare de aproximativ 18 T. 
Aceste câmpuri pot fi obținute numai cu solenoizi supraconductori de 
temperatură înaltă. Astfel, dezvoltarea cablurilor supraconductoare 
convenționale (NbTi și Nb3Sn) și a celor pe baza HTS  reprezintă un punct 
crucial în proiectarea și realizarea reactoarelor de fuziune cu confinare 
magnetică. 

Deoarece Nb3Sn este un compus intermetalic fragil, fabricarea de 
fire din acest material nu poate fi făcută cu ajutorul tehnologiei clasice de 
trefilare. Pentru a depăși acest neajuns a fost dezvoltata o tehnologie 
complexă care cuprinde următorii pași: (1) într-o bară de Cu se practică 
o serie de găuri pe circumferința unor hexagoane concentrice, (2) în 
găurile de pe circumferință se introduc bare de Nb iar în gaura centrală 
se introduce o bara de Sn, (3) bara de cupru se introduce într-un tub de 
Ta care are rol de barieră de difuzie, (4) ansamblul astfel obținut  se 
trefilează  obținându-se un fir compozit Cu-Nb-Sn cu diametru de ordinul 
5-10 mm (5) din firul compozit se debitează bucăți de o anumita lungime 
care vin asamblate, urmărind aceiași procedură ca și în prima etapă, într-
un bloc de Cu, (6)  blocul de Cu este trefilat la diametrul final al firului 
obținându-se un fir compozit care conține zeci de mii de filamente de Nb 
și de Sn cu o dimensiune de ordinul 3-5 µm, (7) în final, firul este tratat 
termic pentru a produce reacția dintre Nb și Sn cu formarea compusului 
Nb3Sn. Cămașa de Ta blochează difuzia staniului în cămașa exterioară de 
protecție din Cu, împiedicând în acest fel formarea bronzului Cu-Sn care 
are o conductibilitate termică și electrică mult mai mică decât a cuprului. 
În figura 2.7 este prezentată imaginea SEM a unei secțiuni transversale 
printr-un fir multifilamentar de Nb3Sn, conținând aproximativ 3600 
filamente.  
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Pe lângă secvența de asamblare descrisă mai sus în practică se 
utilizează și o variantă în care barele de Nb sunt introduse într-o matrice 
de bronz, Cu-Sn, care este introdusă într-un tub de Ta și în final într-un 
tub de Cu. 

 

DiagramaFig.2.7. Secțiune transversală a unui fir multifilamentar de Nb3Sn: (a) 
imagine de ansamblu (diametrul firului este de aproximativ 0,75 mm) și (b) imaginea 

filamentelor (diametrul unui filament este de 5µm)[67] 

Pentru firele multifilamentare de Nb-Ti se utilizează o tehnologie 
similară. În acest caz, deoarece aliajul Nb-46-50% Ti are o ductilitate 
bună se introduc în matrice de Cu direct barele de aliaj după ce, în 
prealabil, au fost introduse într-o teacă de Ta. Tubul de Ta are rol de a 
preveni formarea de compuși intermetalici Cu-Ti la interfața dintre 
filamentele de NbTi și Cu. Formarea unui strat din acești compuși nu este 
dorită deoarece ei nu pot fi deformați odată cu firul. 

Filamentele de material supraconductor sunt încastrate într-o 
matrice de cupru. Rolul acesteia este de a stabiliza termic și electric 
cablul supraconductor. Stabilizarea se bazează pe conductibilitatea mare 
termică și electrică a cuprului. Astfel, dacă o zonă a cablului se încălzește 
accidental, cămașa de cupru va prelua căldura din această zonă și o va 
transporta spre zonele adiacente, având un efect de uniformizare 
(stabilizare) a temperaturii cablului la valori apropiate de temperatura 
de operare. Pe de altă parte, dacă o regiune  a cablului supraconductor 
trece accidental în faza normală curentul prin cablu va fi preluat de 
cămașa stabilizatoare de Cu deoarece are conductibilitatea electrică mult 
mai mare decât materialul supraconductor în stare normală. Practic 
cămașa de Cu scurtcircuitează zona normală a cablului, evitând 
deteriorarea acestuia. Cea mai  comună defecțiune care apare în cablurile 
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supraconductoare este fenomenul „quench” care apare prin 
supraîncălzirea cablului supraconductor la un nivel la care cămașa de Cu  
nu reușește să stabilizeze temperatura. În acest caz, zona supraîncălzită 
se va propaga rapid în cablu cauzând, într-un timp foarte scurt, tranziția 
cablului în faza normală. Energia magnetică acumulată în solenoid 
(1

2𝜇0
⁄ 𝐵2) se transformă în energie electrică, generând un curent mare de 

descărcare prin solenoidul supraconductor. O mare parte din acest 
curent este preluată de cămașa de Cu până se activează circuitul de 
protecție extern.  

În prezent în programul ITER  solenoizi de confinare  sunt 
confecționați din cabluri supraconductoare realizate prin tehnologia 
„Cable In Conduit Conductor” sau (CICC). CICC constau din multe fire 
supraconductoare multifilamentare introduse într-o cămașă de otel prin 
care circulă un agent de răcire (de obicei He II supracritic) (Fig.2.7). 

 

Fig.2.8. Schema unui „cable in conduit conductor[59]”. 

Aceste cabluri sunt caracterizate prin coeficienți mari de transfer 
a căldurii între supraconductor și heliu folosit la răcire și prin suprafețele 
mari aflate în contact cu fluidul de răcire [59]. 

CICC are o serie de calități care îl fac atractiv în diferite aplicații. 
Astfel: 

• Se pot proiecta conductori de curent foarte mare realizați prin 
varierea numărului de fire, formei conductorului, modelului de 
cablare, etc. 
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• Răcirea este realizată prin circulația internă a heliului supracritic 
în condițiile curgerii forțate, care este favorabilă în cazul unor 
magneți mari, cu energii stocate mari. 

• Structura ce conține fluidul (teaca) are o funcție mecanică și poate 
fi adaptată la un nivel de stres specific prin varierea grosimii și 
formei. 

• Izolația electrică este aplicată extern, fără un efect asupra 
eficienței schimbului de căldură între fluidul de răcire și 
elementele transportoare de curent, permițând astfel izolarea și 
la tensiuni înalte. 
 
Principala deficiență în folosirea CICC este densitatea de curent 

relativ redusă deoarece elementele de transport ale curentului (firele 
supraconductoare) reprezintă o fracție limitată din secțiunea 
transversală a unui conductor care mai include materialul de stabilizare 
termică (cupru), heliu, părți structurale. 

Aceste caracteristici se potrivesc foarte bine cu cerințele 
conductorilor ce constituie magneții folosiți la fuziunea nucleară care 
operează tipic în intervalul de curent de 20-70 kA și un vârf de câmp 
magnetic de 5-12 T. 

Printre materialele disponibile, mature industrial LTS Nb3Sn [59] 
este o alegere bună dacă se lucrează în dispozitive mari, cu câmpuri 
magnetice mai mari de 6T. Totuși, performanțele supraconductoare ale 
firelor sunt sensibile la sarcini mecanice [60-62] și, în plus, Nb3Sn este un 
material fragil, spargerea filamentelor fiind observată în special în cazul 
stresului de tracțiune [63, 64]. Nb3Sn este supus la câteva solicitări în 
CICC: 

• Solicitări termice, datorita nepotrivirii coeficienților de 
expansiune termica între materialul structural (oțelul din teacă), 
cuprul stabilizator termic/electric și Nb3Sn atunci când un 
conductor este încălzit la 6500C (este temperatura necesară 
formării fazei supraconductoare) și când este răcit la 4 K  ( 
temperatura de operare).  

• Solicitare de operare, datorată faptului că, atunci când un magnet 
este încărcat electromagnetic, forțele mari Lorentz implicate 
induc mișcări ale cablului în teaca unde există fracția de volum 
liber destinată circulației fluidului de răcire. Apare un amestec de 
solicitări de îndoire și stres de contact asupra firelor iar un 
fenomen de obosire începe să se manifeste, având ca urmare o 
posibilă fractură a filamentelor.     
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Programul ITER este unul din cele mai mari proiecte de cooperare 

internațională în tehnologia energiei care are ca scop verificarea 
fezabilității inginerești a fuziunii nucleare cu controlul magnetic al 
plasmei. Sistemele de magneți supraconductori ITER constau în principal 
din patru feluri de bobine: 6 solenoizi centrali (CS), 18 bobine de câmp 
toroidal (TF), 6 seturi de bobine de câmp poloidal (PF) și 9 perechi de 
bobine de corecție a câmpurilor magnetice (CC) [65]. Bobinele sunt 
confecționate din cabluri supraconductoare CICC care conțin fire 
multifilamentare supraconductoare răsucite în spirală pentru a reduce 
pierderile în curent alternativ (AC). Integrarea firelor în CICC urmează 
un proces de cablare specific: firele sunt răsucite în multipleți (ex: triplet, 
ce include 3 fire), apoi multipleții sunt răsuciți formând un mănunchi de 
treapta a doua. 

 

Fig. 2.9. Etape de formare a CICC[66]. 

Aceste mănunchiuri se răsucesc formând un mănunchi de treaptă 
a treia și așa mai departe. În unele etape pot fi învelite într-o foiță 
metalică subțire pentru a asigura compactizarea lor și creșterea 
rezistenței. O ilustrare a etapelor de obținere a cablului sunt prezentate 
în Fig.2.9 [66]. Conductorii bobinelor TF și CS sunt din fire de Nb3Sn în 
timp ce conductorii bobinelor PF și CC sunt din fire de Nb-Ti. Aliajul Nb-
Ti are avantajul că este rezistent la efortul mecanic și prin urmare se 
poate adapta la orice formă (prin răsucire, îndoire, etc.) cerută în 
proiectarea magneților. Nb-Ti poate fi folosit în câmp magnetic de până 
la 11 T, la o temperatură de 1.8 K. Compusul Nb3Sn poate fi folosită în 
câmp magnetic de până la 25 T, la o temperatură de 4.2 K. De aceea este 
utilizat în proiectele ce au astfel de cerințe (instalații mari tokamak). O 
metodă de a calcula pasul de răsucire a filamentelor în fir este descrisă 
în lucrarea [67]. 
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Distribuția firelor supraconductoare în secțiunea transversală a 
cablului de-a lungul unui pas de răsucire este fundamentală pentru a 
garanta distribuția omogenă a curentului în cablu [59]. 

 
2.2.3. Tehnologii de fabricație a cablurilor supraconductoare 

HTS 
Datorită proprietăților supraconductoare intrinseci excelente, 

folosirea materialelor HTS în reactorul de fuziune a fost sugerată în 2005 
[68]. Cercetările au evidențiat că există doi factori majori care limitează 
densitatea de curent critic Jc în materialele HTS  pe baza de cuprați: 
cuplarea inter-granulară la unghiuri mai mare de 100 și curgerea 
vortexurilor magnetice sub acțiunea forței Lorentz. Acest fapt sugerează 
că pentru a crește proprietățile de transport supraconductor este 
necesar ca materialele HTS să aibă o textură biaxială cu o populație mică 
de limite de granule  cu un unghi mai mare de 100. Datorită faptului că 
supraconductori HTS sunt materiale ceramice singura cale de a produce 
benzi lungi cu o structură cristalină apropiată de a unui monocristal, este 
depunerea unui film cu un grad de textură ridicata pe un substrat metalic 
flexibil, obținându-se așa-numiții conductori acoperiți (Coted 
Conductors-CC). Conceptul CC este prezentat în figura 2.10. Textura 
biaxială a filmului de REBCO este obținută prin creșterea epitaxială a 
filmului pe un substrat deja orientat.  

Până în prezent au fost dezvoltate două metode pentru fabricarea 
de CC: depunerea asistată de un fascicol ionic (ion-beam assisted 
deposition-IBAD) și substraturi texturate prin laminare la rece (rolling-
assisted biaxially textured substrate -RABiTS). În metoda IBAD se 
pornește de la un substrat policristalin de Hastelloy C256 pe care se 
depune prin IBAD un substrat oxidic texturat iar în final se crește 
epitaxial filmul de REBCO. În metoda RABiTS se pornește de la un 
substrat biaxial texturat obținut printr-un proces termo-mecanic pe care 
se crește epitaxial atât stratul oxidic tampon, cât și filmul 
supraconductor.  

Tehnica RABiTS [69]  exploatează faptul că metalele policristaline 
care au o structură cubică cu fețe centrate ,fcc,  (ex. Cu, Au, Ag, Ni și unele 
aliaje ale lor) deformate  prin laminare cu un grad mai mare de > 95%  și 
tratate termic la temperaturi potrivite pentru recristalizare, vor dobândi 
o textură cubică descrisă de {100} <001> ( unde, {100} și <001> sunt 
planul și , respectiv, direcția de laminare). Unele din aceste materiale (Ni 
și aliaje ale sale) odată texturate au constante de rețea care se potrivesc 
cu parametrii a și b ai compușilor REBCO. Este totuși necesar să se 
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introducă straturi tampon între substrat și supraconductor pentru a 
evita contaminarea chimică și degradarea proprietăților 
supraconductorului. Stratul tampon trebuie să transfere structura 
biaxială a substratului la stratul HTS. Pentru aceasta straturile tampon 
trebuie să crească epitaxial pe substrat, adică să nucleeze și să crească în 
aceeași structură biaxială dictată de substratul de metal RABiTS. Pentru 
depunerea supraconductorului, metoda cea mai folosită este depunerea 
chimică utilizând compuși organ metalici. 

 

Fig. 2.10. Conceptul de conductor acoperit (CC)[148]. 

Spre deosebire de materialele conductoare clasice utilizate în 
realizarea aplicațiilor din ingineria electrică, materialele HTS utilizabile 
industrial sunt disponibile comercial în special sub formă de benzi. 
Specificul acestor materiale face ca utilizarea lor practică să aibă unele 
limitări. De exemplu, benzile nu pot fi îndoite sub o anumita raza de 
curbură deoarece datorită deformării mecanice pot apărea fisuri în 
structura benzii. Mai mult, HTS de tip cuprat sunt materiale 
supraconductoare stratificate cu o lungime de coerență redusă. 
Supracurenții trec în principal prin planele cupru-oxigen și, în 
consecință, parametrii critici Jc și Hc ca și lungimea de coerență sunt 
puternic anizotropici. Pentru a realiza densități de curent suficient de 
mari pentru aplicații de putere mare, cristalitele din fire trebuie să fie 
bine aliniate pe distanțe lungi, mai mari de 100 m. Realizarea acestui 
deziderat este o problemă dificilă de știința si ingineria materialelor .  

Tot în categoria supraconductorilor de temperatură înaltă intră și 
compușii pe bază de bismut: Bi2Sr2Ca2Cu3O (Bi2223) și Bi2Sr2CaCu2Ox 

(Bi2212). Tehnologia de fabricație a firelor multifilamentare de Bi2223 
și Bi2212 este asemănătoare cu cea a firelor de Nb3Sn și Nb-Ti cu 
diferența că în loc de Cu se folosește un aliaj pe bază de Ag iar găurile din 
cămașă sunt umplute cu pulbere de compus supraconductor. După 
trefilare la dimensiunea finală se aplică un tratament termic de 
sinterizare. În figura 2.11 este prezentată  o  secțiune transversală a unui 
cablu multifilamentar de Bi2223. În aceeași categorie a fost inclus prin 
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extensie și nou-sositul MgB2, a cărui temperatură critică se situează între 
cele două zone majore: aproximativ 39 K.  

Procesul de producție al firelor multifilament de MgB2 este relativ 
simplu și ele sunt disponibile la scară industrială [70, 71]. La CERN a fost 
demonstrată operarea la 20 kA a cablurilor multi fire de MgB2 răcite 
intern la 20K [72]. Este studiată chiar posibilitatea de a folosi sisteme 
supraconductoare răcite cu hidrogen lichid (p. f. 20.28 K) pentru 
magneții de fuziune [73].  

În ianuarie 2001, J Akimitsu a anunțat descoperirea 
supraconductibilității în MgB2 cu Tc de 39K, destul de mare pentru 
compușii simpli binari, o temperatură critică mai mare decât cea pentru 
LTS [45]. Mulți factori pot afecta temperatura critică a unui 
supraconductor. La MgB2 temperatura critică este sensibilă la înlocuirea 
chimică a B, în timp ce substituția Mg nu provoacă o modificare 
substanțială. 

Diferite metode de obținere și procesare a MgB2 au fost propuse 
pentru a aduce supraconductorul la formă compactă de tip fir/bandă 
[74-76], film subțire [77] sau monocristal [78]. Se pot defini două clase 
de metode de producere a MgB2: 

• metodele in-situ, în care se pornește de la amestecuri de 
pulberi de Mg și B. În unele cazuri o abordare alternativă este 
utilizarea MgH2 și B având scopul de a reduce contaminarea 
cu oxigen, datorită prezenței H2 reducător; 

• metodele ex-situ, în care se folosește compusul MgB2 deja 
format. 

Ambele metode au probleme în procesul de obținere a unui 
material pur datorită volatilității ridicate a Mg și reactivități mari a 
acestuia cu oxigenul. De altfel și borul reacționează cu oxigenul la 
temperatura camerei în medii cu vapori de apă. Dificultățile provin de la 
faptul că cele două materiale (borul și magneziul) au temperaturi de 
topire foarte diferite (diferența de aproximativ 1500 °C). Atât metodele 
in-situ cât și cele ex-situ se aplică pentru obținerea de probe compacte 
sau de fire/benzi. Firele dar și benzile sunt obținute prin metoda 
“pulbere în tub de metal” (powder in tube, PIT) și sunt disponibile 
comercial. Pulberea de amestec de Mg și B sau de MgB2 se încarcă într-
un tub metalic, acesta este deformat plastic (laminare, extrudare, etc) și, 
în final, se aplică un tratament termic pentru a obține miezul dens de 
MgB2 supraconductor. Primele fire supraconductoare de MgB2 au fost 
preparate prin această metodă. Pentru teaca metalică a firelor/benzilor 
PIT de MgB2 au fost folosite Fe, Ni, Cu, Ag, Nb, Ta și aliajele lor. O metodă 
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industrială PIT derivată, împachetează pulberea într-o folie de metal. 
Multe grupuri de cercetători au încercat creșterea filmelor subțiri de 
MgB2. Filmele subțiri de MgB2 au fost pregătite utilizând tehnici diferite, 
dintre care cea mai folosită metodă a fost ablația laser. Se depune pe un 
substrat o peliculă de B amorf și se încălzește într-un flux bogat de vapori 
de Mg. 

Față de HTS, avantajele se rezumă îndeosebi la aspecte de cost, 
prin faptul că tehnologiile de fabricație nu sunt costisitoare iar materiile 
prime sunt mai ieftine, fiind disponibile comercial. Un alt avantaj al MgB2 
este densitatea scăzută a acestuia (2,6 g/cm3 pentru MgB2 față de 
aproximativ 6,5 g/cm3 pentru HTS), ceea ce înseamnă portabilitate 
sporită și posibilități de miniaturizare. 
 

2.2.4. Necesitatea controlului nedistructiv prin tomografia cu 
raze X a supraconductorilor LTS și HTS 

Tomografia cu raze X este utilă pentru analiza structurilor și 
microstructurilor ce sunt întâlnite la cablurile supraconductoare de tip 
LTS cât și cele HTS. Cu ajutorul acestei tehnici ne-invazive este observata 
structura firelor supraconductoare înainte și după procesul termic cu 
eventuala descoperire de defecte de fabricație sau defecte mecanice ce 
apar pe parcurs. Este observată și calculată geometria internă a acestor 
fire supraconductoare, care trebuie să aibă o anumită formă și așezare 
geometrică astfel încât cablul CICC analizat să poată oferi cele mai bune 
proprietăți electroconductoare. De asemenea, este determinat spațiul gol 
ce trebuie să existe printr-un cablu supraconductor LTS, spațiu destinat 
circulației de heliu lichid necesar menținerii supraconductorului la 
temperatură scăzută. Cu ajutorul micro-tomografiei de raze X a fost 
stabilita o metodă de descoperire a fiecărui filament ce se află în firul 
supraconductor și calea urmată de el. Astfel, se pot investiga și 
elementele geometrice ale fiecărui filament și se poate calcula factorul de 
răsucire al nucleelor supraconductoare, factor important pentru 
îmbunătățirea performanțelor cablului supraconductor. 
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3. Tehnici și programe adaptate pentru 
reconstrucția tomografică a unor structuri 

supraconductoare 

 

Măsurătorile de tomografie au fost efectuate cu ajutorul a două 
tipuri de tomografe aflate în laboratorul nostru: tomograful de înaltă 
rezoluție și cel de putere mare. Pentru scanarea obiectelor mici este 
necesară rezoluție mare și putere mică iar pentru scanarea obiectelor 
mari se folosește o rezoluție mai mică dar o putere mai marea a 
fascicolului de raze X. 

3.1.   Instalația de tomografie de înaltă rezoluție  
Instalația de tomografie de înaltă rezoluție este compusă dintr-o 

sursă de raze X nanofocus capabilă de rezoluții înalte, un manipulator 
activ pe trei axe xyz și pe o axă de rotație cu o rezoluție de deplasare de 
ordinul submicronilor, doi detectori de tip matrice care sunt potriviți 
pentru astfel de scanări având dimensiunea pixelului de 74.8 μm și 100 
μm. 

3.1.1. Sursa de transmisie de raze X  
 Sursa de raze X a laboratorului de înaltă rezoluție (Fig.3.1) este o 
sursa deschisă de transmisie [79]. Un fascicol de electroni accelerați și 
focalizați de niște bobine este orientat către o ținta de diamant. În urma 
impactului rezultă un fascicol de raze X focalizat. Această sursă este 
capabilă să funcționeze în 3 regimuri, în funcție de caracteristicele țintei 
de diamant montate în capătul sursei: 

• HIGH POWER  pentru o țintă de diamant de 6 μm depusă pe un 
strat de wolfram (W). 

• microfocus folosit cu o țintă de diamant  atât de 6 cât și de 2 μm 
depusă pe un strat de W. 

• nanofocus folosit cu o țintă de diamant de 2 μm depusă pe un stat 
de W. 
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Fig.3.1. Sursa de înaltă rezoluție. 

Cele 3 moduri de funcționare diferă între ele atât ca rezoluție de 
scanare cât și ca putere a fascicolului de raze X. Rezoluția fascicolului de 
raze X poate fi măsurată cu ajutorul unui instrument proiectat pentru 
astfel de situații: masca Jima [80] (Fig.3.2).   

 

Fig.3.2. Masca JIMA. 

Acest obiect este format dintr-o grupare de linii verticale și 
orizontale de diferite grosimi. În cazul nostru cea mai groasă linie are 15 
μm și cea mai subțire 0.4 μm. Cu acest instrument putem măsura 
rezoluția de care dispunem la o măsurătoare. Acest test se va face înainte 
de a începe efectiv achiziția de proiecții pentru proiectul nostru. Reglajul 
fin pentru obținerea unei rezoluții bune se face modificând parametrii 
sursei, care sunt salvați ulterior în memoria ei. Cu cât puterea este mai 
mare cu atât mai mult fascicolul de raze X devine mai defocalizat. Pentru 
o tomogramă obținută în modul HIGH POWER  fascicolul de raze X a avut 
o rezoluție de 2-3 μm (Fig.3.3).  
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Fig.3.3. Rezoluția de scanare de 2-3 μm. 

Doar pentru puteri mai mici putem obține rezoluții sub-
micronice. Astfel, am obținut tomograma unui obiect de ordinul sutelor 
de microni utilizând modul nanofocus și ținta de diamant de 2 μm. Cu 
acest aranjament a fost obținută o rezoluție de 0.6-0.8 μm atestată de 
masca JIMA (Fig.3.4). 

 

Fig.3.4. Rezoluția de scanare sub-micronică de 0.6-0.8 μm. 

3.1.2. Detectorii instalației de înaltă rezoluție 
 Detectorii de raze X ai instalației de înaltă rezoluție trebuie să 
permită diferențierea părților caracteristice de mici dimensiuni ale 
obiectului scanat. Pentru obiectele cu dimensiuni reduse, care necesită o 
rezoluție de scanare mare nu trebuie detectori rezistenți la un fascicul de 
radiație X de înaltă putere. Se folosesc detectori din clasa detectorilor de 
raze X cu scintilații. O proprietate a acestor detectori este capacitatea lor 
mare de stocare a informației scanate pe un număr cât mai mare de biți. 
Cu cât informația este mai complexă cu atât putem evidenția mai multe 
detalii ale obiectului scanat. Acești detectori au dimensiunea pixelului 
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mică, în general de ordinul zecilor de microni. Ei sunt de tipul matrice de 
pixeli și sunt utilizați pentru o scanare cu o geometrie de tip con. Sursa 
de transmisie folosită emite un fascicol de raze X sub forma unui con 
având un unghi de emitere a fascicolului de raze X de 170⁰.  

Pentru instalația de  înaltă rezoluție folosită am avut la dispoziție 
doi detectori de raze X: 

• Dexela 1512 
• Perkin Elmer XRD 1611 
Detectorul Dexela 1512 [81] este un detector de raze X de tip 

matrice de putere mică (Fig.3.5).  

 

Fig.3.5. Detectorul Dexela 1512. 

Detectorul este format dintr-o matrice de 1944x1512 pixeli de 
dimensiunea 74.8 μm. Plaja de energie la care rezistă acest detector este 
cuprinsa între 12 și 160 kV. Detectorul ca atare este conectat și 
sincronizat cu o placă de achiziție printr-o conexiune Camera Link. 
Scintilatorul acestui detector este iodura de cesiu dopata cu taliu (CsI:Tl). 
Detectorul Dexela dispune de 16383 de nivele de gri (214-1, 14 biți de 
informație utilă). Toata informația utilă este transferată prin intermediul 
plăcii de achiziție către un sistem de procesare cum ar fi un PC unde este 
preluată și procesată prin intermediul unui program propriu de achiziție. 
O proprietate a acestui detector este utilizarea mai multor pixeli 
combinați (Binnig). O astfel de combinare a pixelilor duce la o scădere a 
rezoluției scanării însă permite o îmbunătățire a raportului 
semnal/zgomot atunci când este nevoie.    

Rezoluție teoretică de reconstrucție depinde de distanțele sursă-
detector (SD), sursă-obiect (SO) și dimensiunea pixelului detectorului. Ea 
se calculează ușor după formulă (3.1): 
Rezteoretica=(Distanta SO/Distanta SD) * dimensiune pixel                    (3.1) 

Al doilea detector utilizat pentru sursa de transmisie este tot un 
detector de tip matrice (Perkin Elemer XRD 1611 [82]). Acesta (Fig 3.6), 
spre deosebire de primul are o matrice utilă de senzori de 4096x4096 cu 
dimensiunea pixelului de 100 μm. 
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Fig.3.6. Detectorul Perkin Elmer ZRD 1611. 

Acest detector care rezistă la un nivel al radiației X mai mare 
(20kV-15MV) poate fi utilizat de sistemul de înalta rezoluție (și joasă 
putere) datorită dimensiunii mici a pixelului și a numărului mare de 
elemente active ale matricei detectorului. Spre deosebire de precedentul 
detector acesta oferă o cantitate de informație mai mare, dispunând de 
65535 nivele de gri (216-1, 16 biți informație utilă). Ca și detectorul 
anterior și acesta este unul cu scintilație, cu element sensibil iodură de 
cesiu dopata cu taliu și comunică cu placă de achiziție prin intermediul 
căreia este condus. De asemenea toată informația culeasă de el este 
transferată prin placa de achiziție către o stație de procesare și 
prelucrare a informației. Toată sincronizarea și conducerea detectorului 
se face printr-o aplicație dezvoltată de noi. O caracteristică importantă a 
acestui detector este sensibilitatea lui la radiația X atât de energie mica 
cât și de energie mare.  

 
3.1.3. Sistemul manipulator 

 Până acum am prezentat sursa de care dispune tomograful de 
înaltă rezoluție cât și cei doi detectori unde se captează informația utilă. 
Deoarece facem experimente de tomografie și nu achiziționăm simple 
radiografii ale obiectelor avem nevoie de un sistem de axe precise care 
să facă două lucruri: primul să stabilească o poziție exactă a obiectului de 
scanat în câmpul „vizual” al detectorului și al doilea lucru să rotească 
obiectul în jurul propriului centru cu 360⁰. În timpul acestei rotații pas 
cu pas se face și achiziția uneia sau a mai multor proiecții. 

Pentru acest lucru avem la dispoziție un sistem de control 
(manipulator) care conduce un sistem de 3 axe liniare (XYZ) plus o axa 
de rotație [83] (Fig.3.7).  
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Fig.3.7. Sistemul de Control și Axe SIGMA-KOKI MARK-204. 

Sistemul poate fi controlat de utilizator atât prin intermediul unei 
console conectate la sistemul principal de comanda cât și prin 
intermediul unui program de comandă proiectat și implementat întru-un 
limbaj de programare. Sistemul de comandă are 4 canale de comunicații 
la care sunt conectate cele 4 axe precum și mai multe porturi de 
comunicație cu exteriorul (de exemplu cu un calculator pe care rulează 
un program de control). În cazul nostru sistemul de comandă comunică 
cu un calculator prin intermediul unui port de comunicare serială. Pe 
acest calculator este proiectat și implementat în limbajul de programare 
virtuală Labview [84] un program de comunicare și control al acestor 
axe. 

În principal acest sistem a fost achiziționat cu un program 
exemplu de comunicare și control a axelor executat tot în limbajul 
Labview. Plecând de la aceste exemple a fost realizat un program 
dispunând de o interfață grafică pentru o mai buna interacție cu 
utilizatorul (Fig.3.8). Cu ajutorul acestui program se controlează pe rând 
fiecare dintre cele 4 axe. Se pot stabili vitezele axelor și sensibilitatea 
deplasării acestora. Astfel se poate ajunge la o deplasare sub-micronică. 
Deplasarea fiecărei axe este realizată de un motor pas-cu-pas. Aceste 
motorașe pot fi folosite și pe post de declanșator extern – fiecare 
deplasare putând emite un impuls de tip TTL pătratic de 5 V. Folosind 
acest impuls se creează un declanșator extern pentru pornirea unui 
proces de achiziții de date sau fiecare impuls în parte poate fi sincronizat 
cu procesul de achiziție de proiecții. 
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Această aplicație împreună cu aplicația de radiografie este utilă 
pentru o mai bună poziționare a obiectului în câmpul vizual al 
detectorului. Toate acestea asigură o buna scanare a obiectului studiat și 
permite obținerea unei reconstrucții tomografice bune.   

 

Fig.3.8. Interfața grafică de control al axelor. 

3.1.4. Programele de achiziție 
Pentru achiziția proiecțiilor folosite în reconstrucție tomografică 

am realizat două programe: unul destinat obținerii de radiografii și al 
doilea utilizat pentru obținerea de tomograme. Programul de 
radiografiere permite achiziția în mod continuu, pentru realizarea unei 
cât mai bune poziționări în câmpul vizual al detectorului sau o achiziție 
utilizată la stabilirea parametrilor sursei de raze X și a timpului de 
achiziție a detectorului. Acest program este folosit în paralel cu 
programul de control al axelor.  

Al doilea program realizează procesul de tomografiere al 
obiectului de scanat. După ce toți parametrii au fost bine stabiliți 
(poziționarea corectă a obiectului de scanat, timpul de achiziție al 
detectorului cât și parametrii sursei de raze X) se trece la achiziționarea 
unui set de proiecții succesive care vor reprezenta datele de intrare a 
algoritmului de reconstrucție. 

Deoarece acești detectori nu au venit de la producător cu astfel de 
aplicații ci doar cu niște librării scrise în limbajul de programare C, a 
trebuit să se realizeze cele două aplicații într-un mediu de programare 
vizual (pentru o mai ușoară interacție cu utilizatorul) în structura căruia 
au fost utilizate acele librarii de control al detectorului. 

Interfața cu utilizatorul a programului de radiografie apare în 
Fig.3.9. 
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Fig.3.9. Interfața de radiografie. 

Acest program permite utilizatorului să selecteze atât timpul de 
integrare al detectorului cât și sensibilitatea pixelilor la radiație X. 
Aceasta opțiune face posibilă folosirea acestui detector atât la energii 
ridicate cât și la energii mai mici ale fascicolului de radiație. O altă 
opțiune este setarea numărului de pixeli care va fi mediat și preluat ca un 
singur pixel (Binnig). Acest detector funcționează cu mai multe variante 
de grupare a pixelilor: funcționarea în mod normal în care detectorul 
dispune de 4096x4096 de pixeli și varianta a doua în care un pixel este 
format în urma medierii a 4 pixeli iar detectorul în cazul acesta dispune 
de o matrice de 2048x2048 de pixeli care strâng informația utilă. De 
asemenea există variante de grupare a pixelilor astfel încât matricea utilă 
de achiziție să nu aibă formă pătratică, de exemplu 4096x1024 de pixeli 
utili. 

O altă opțiune este selectarea numărului de proiecții care vor fi 
mediate pentru a obține o reducere a zgomotului. De asemenea am făcut 
posibilă selectarea modului de funcționare al detectorului atât în modul 
continuu cu respectarea timpului de integrare pentru fiecare imagine cât 
și în modul secvențial. Rularea în modul continuu, în paralel cu aplicația 
de control al axelor face posibilă poziționarea cât mai precisă a 
obiectului. În modul de achiziție secvențială se permite obținerea de 
informații despre valoarea maximă și minimă a pixelului imaginii cât și 
histograma acestei proiecții. Cu aceste informații putem ajusta atât 
timpul de integrare al detectorului cât și parametrii sursei de raze X care 
stabilesc energia fascicolului radiației. Această aplicație se adresează 
detectorului Perkin-Elmer [82] care dispune de 65535 de valori de gri. 
Dacă porțiuni din imaginea detectorului au valoarea de gri a pixelului 
maximă (65535) înseamnă ca detectorul este saturat ceea ce nu este 
corect pentru obținerea unei bune reconstrucții. 
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Cu această aplicație este posibila salvarea imaginii achiziționate 
sub forma unui fișier binar (în acest fișier este stocată doar matricea de 
pixeli achiziționată). Am ales acest tip de format de stocare deoarece 
ocupă doar spațiul necesar informației utile și nimic în plus. Acest fapt 
poate prezenta un minus atunci când nu se cunoaște exact dimensiunea 
matricei de informație utilă. Însă această informație este cunoscută în 
mediul unde lucrăm deci nu mai reprezintă o problemă. 

O altă funcție pe care acest detector o poate îndeplini este aceea 
de corecție a imaginii preluate utilizând o imagine neagră (imaginea 
preluată când detectorul nu este supus fascicolului de raze X) și o 
imagine albă (imaginea preluată la aceiași parametri ca și la o achiziție 
normală doar că nu există nici un obiect în fața detectorului). Această 
corecție este necesară pentru realizarea unei mai bune reconstrucții. Ea 
duce și la reducerea sau eliminarea nivelului de zgomot din imaginea 
achiziționată.   

În spatele acestei interfețe se ascunde „motorul aplicației”, adică 
toate funcțiile și elementele de programare care permit o funcționare 
corectă a aplicației (Fig.3.10). 

 

Fig.3.10. Motorul aplicației. 

 După cum se vede in Fig.3.13, LabView este un mediu de 
programare bazat pe diagrame. Nu o să găsim în acest mediu de 
programare nici o line de cod precum în C/C++ sau Fortran. Este o 
abordare revoluționară a ingineriei software: este un mediu de 
programare grafică. El oferă flexibilitatea unui limbaj de programare 
puternic, fără ca utilizatorul să scrie măcar un rând de cod-program și 
are avantajele semnificative ale unui mediu multi-tasking [85], putând 
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rula simultan mai multe instrumente virtuale sau instanțe ale acestora. 
Fluxul de date schițat în diagrama funcțională specifică implicit și 
operațiile ce se execută simultan. Având un design modular, există 
posibilitatea ca orice instrument virtual deja creat să poată deveni un 
component al altuia. Compilatorul integrat generează un cod executabil 
optimizat, pe 32/64 de biți, cu viteza de rulare comparabilă a unui 
program C/C++ compilat. LabVIEW este un mediu de programare utilizat 
mai ales pentru realizarea măsurătorilor și monitorizarea unor procese 
automatizate. Acesta conține mai multe biblioteci de funcții predefinite 
pentru achiziția, prelucrarea, afișarea și transmiterea datelor. 
Programele realizate în LabVIEW se numesc instrumente virtuale 
(Virtual Instruments-VI]), la baza acestora stând conceptele de modulare 
și ierarhizare arborescentă. Când se proiectează și se implementează un 
VI, trebuie să se țină cont de natura modulară a acestuia: să poată fi 
utilizat atât ca program principal cât și ca subrutină în componența unui 
alt instrument virtual (VI). Un VI folosit la realizarea unui alt VI se 
numește sub VI, având rolul unei subrutine. Prin crearea și utilizarea de 
sub VI la realizarea altor VI, utilizatorul definește ierarhii de VI. 
Bibliotecile aferente conțin funcții-sistem puternice, axate pe 
următoarele domenii: achiziție de date și controlul de dispozitive, analiză 
de date (evaluări statistice, elemente de algebră liniară, funcții de calcul 
pentru domeniul timp și frecvență, filtre numerice) etc.   
  În figura de mai jos (Fig.3.11) este prezentata interfața de 
tomografie. 

 

Fig.3.11. Interfața de tomografie. 
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După ce au fost stabiliți toți parametrii detectorului (timpul de 
integrare și numărul de medieri per imagine), parametrii de funcționare 
ai sursei de raze X și poziționarea se trece la pasul următor și anume la 
colectarea datelor pentru algoritmul de reconstrucție. Deoarece am 
folosit doar geometrii de achiziție 3D de tip con sau stiva de sinograme 
2D de tip evantai vom avea nevoie ca obiectul studiat să fie scanat din 
toate proiecțiile sale. Ca atare pentru o scanare completă vom avea 
minim 360 de proiecții. Cu cât pasul unghiular este mai mic cu atât 
obținem mai multe proiecții dar și o rezoluție de reconstrucție mai bună. 
Ca atare această aplicație are nevoie de controlul axei de rotație ce a fost 
inclusă în program sub forma unei subrutine. Pentru a putea porni 
achiziția primul pas este stabilirea comunicației cu echipamentul de 
comandă al axei de rotație. Manipulatorul este conectat la calculator 
printr-un port serial. Deci primul lucru este stabilirea portului serial la 
care este conectat. 

Următorul pas a fost selectarea numărului de proiecții, medierea 
per proiecție și stabilirea pasului unghiular. Tot acum se poate selecta și 
valoare de „Binnig” pentru pixelii detectorului (Fig.3.12). 

  

Fig.3.12. Selectarea numărului de proiecții, medierea per proiecție și pasul unghiular 
(stânga). Selecția valorii de Binnig al pixelilor detectorului. 

Se trece la introducerea timpului de integrare al detectorului care 
a fost stabilit experimental cu ajutorul aplicației de radiografie cât și a 
sensibilității pixelilor detectorului la puterea fascicolului de radiație X. 

Sunt adăugate apoi informații despre sufixul fiecărei proiecții în 
parte, directorul în care vor fi salvate, date despre imaginea curentă 
salvată precum și timpul de achiziție al unei proiecții. Tot în această parte 
a interfeței programului apare și o linie gradată ce indică momentul 
curent unde a ajuns proiectul de achiziție (Fig.3.13). 
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Fig.3.13. Date privind salvarea proiecțiilor. 

O altă opțiune importantă pentru o bună rulare a unui experiment 
de tomografie este verificarea funcționarii sursei de raze X. Ca să nu 
existe momente în care sursa de raze X se oprește (nu mai este produsă 
radiație) în timp ce achiziția continuă a fost plasat un indicator care să 
informeze despre starea sursei. Indicatorul ne arată curentul pe țintă. 
Dacă acesta este nul atunci sursa este oprită iar procesul de achiziție 
trebuie întrerupt. Utilizatorul trebuie să seteze o valoare de prag minimă 
a acestui curent pentru o funcționare corectă. Sub acest nivel înseamnă 
că sursa este oprită iar procesul de achiziție este întrerupt așteptând 
repornirea acesteia. 

Înainte de a începe procesul de achiziție, ca și la aplicația de 
radiografiere, utilizatorul are posibilitatea să preia imaginile neagră și 
albă ale detectorului pentru a face corecția în timp real a proiecției. 
Această etapa poate fi sărită, corecția datelor putând fi făcută ulterior, la 
începutul programului de reconstrucție.  

 

Fig.3.14. Codul sursă al aplicației de tomografie. 
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Ca și în cazul anterior și aici utilizatorul are acces doar la interfața 
aplicației, doar programatorul care a gândit și implementat proiectul are 
acces și la codul acestuia care este după cum am spus mai sus o structură 
de diagrame (Fig. 3.14). 

3.2. Instalația de înaltă putere de penetrare   
 Instalația de tomografie de înaltă putere este compusă de fapt din 
două surse de generare a radiație X deschise în care fascicolul de radiație 
este reflectat nu transmis direct ca la cea de mare rezoluție [86]. Prima 
sursă de reflexie atinge o putere de 225 W iar cea de-a doua de 320 de 
W. În plus am folosit un detector de mare putere de tip matrice 
asemănător cu cel de la instalația anterioară, un detector liniar [87] tot 
de mare putere și un detector special de tip liniar cu un specific de 
funcționare de tip Time Delay Integration (TDI) [88]. Mai există evident 
un manipulator asemănător cu cel anterior care comanda axele și încă un 
manipulator care comanda alte axe capabile să suporte o greutate mai 
mare pentru scanări de obiecte mai mari.  

3.2.1. Sursa de înaltă putere de penetrare 

 Cele două surse de înaltă putere [86] sunt compuse dintr-un corp 
comun la care se adaugă un cap de 225 W și un cap de 320 W. Corpul 
comun la care este adăugat capul de 225 W este alimentat de la un 
generator de înaltă tensiune. În schimb, pentru capul de 320 de W se mai 
adaugă încă un generator de tensiune pentru obținerea și susținerea 
puterii dorite a fascicolului de raze X. La fel ca sursa anterioară de 
transmisie și această sursă de reflexie cu două capete este o sursă 
deschisă în interiorul căreia se creează vid pentru a funcționa. Corpul 
central al acestor două surse este un tub în interiorul căruia există un 
grad mare de vid pentru ca electronii să fie accelerați către ținta montată 
(Fig.3.15). 

 

Fig.3.15. Corpul principal al sursei de reflexie. 



73 

 

La acest corp se adaugă capul de 225W de sine stătător închis 
etanș pentru o bună atmosferă vidată. Acest dispozitiv de 225W este o 
țintă de wolfram care reprezintă anodul tubului de raze X. După cum se 
poate vedea din (Fig. 3.16) razele X se formează în urma reflexiei 
fascicolului de electroni de către o țintă de wolfram. 

 

Fig.3.16. Sursa de 225 W de reflexie. 

Această sursă operează la o tensiune de intrare cuprinsă între 30 
si 225 kV și un curent al spotului de electroni de 0-2 mA. Puterea maximă 
pe care o poate dezvolta sursa este de 225 W. Puterea foarte mare a 
spotului focal rezultat afectează însă rezoluția lui. Astfel pentru o putere 
de până la 7 W rezultă un spot focal de până la 5 µm. Dimensiunea 
spotului focal crește cu puterea dezvoltată de sursă ajungând-se la 225 
W la o dimensiunea de 7 µm. Deși este o sursă de reflexie și nu de 
transmisie și în cazul acesta razele X reflectate formează un con cu o 
deschidere maximă de 30⁰ (fața de 170⁰ la sursa de transmisie).  

Sursa de 320 W are în comun cu sursa de 225 W tubul principal la 
care se montează un terminal diferit. Acestui terminal care oferă o putere 
superioară i se adaugă un mini generator de tensiune care accelerează și 
mai mult electronii rezultând un spot de electroni cu o energie și mai 
mare de lovire a țintei de wolfram (Fig. 3.17). 
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Fig.3.17. Sursa de reflexie la care este adăugat capul de 320W 

Sursa funcționează la o tensiune cuprinsă între 60 și 320 kV, 
debitând un curent de amplificare cuprins între 0 și 2 mA și o putere 
maximă de 320 W. Această sursă are un spot focal de 30 µm până la 
putere de 30 W, crescând până la 300 µm când se apropie de 320 W. Și în 
acest caz unghiul focal (unghiul conului în care este emisă radiația) este 
de 30⁰. 
 La fel ca în cazul sursei de transmisie și aici este un program care 
comandă și verifică buna funcționare a sursei recunoscând automat ce 
terminal este montat și pregătit de funcționare. 
  

3.2.2. Detectorii de raze X de înaltă putere 

 La fel ca și la instalația de tomografie de înaltă rezoluție și aici sunt 
folosite anumite tipuri de detectori. Așadar în cazul acesta avem un 
detector de tip matrice de la Perkin Elmer [82] asemănător cu cel de la 
instalația precedentă, un detector de tip linie [87] și un detector mai 
special de tip TDI [10]). 
 Detectorul de tip matrice de la Perkin Elmer[82] este un model de 
2048 x 2048 de pixeli, fiecare pixel având dimensiunea inițiala de 200 
µm (față de 100 µm cum este la instalația de înaltă rezoluție) (Fig. 3.18).  
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Fig.3.18. Detectorul matrice Perkin Elmer XRD 1620. 

Deși asemănările dintre acest detector și cel de la instalația de 
înaltă rezoluție sunt foarte mari există totuși câteva diferențe 
importante. În primul rând matricea de pixeli în cazul detectorului 
utilizat la instalația de înaltă putere este mai mică, fiind formată doar din 
2048 x 2048 de pixeli. În al doilea rând dimensiunea unui singur pixel 
este 200 μm, perfectă pentru o rezoluție mai redusă. Un alt aspect al 
acestui detector este faptul că poate funcționa în mai multe moduri de 
Bininig (grupare a pixelilor pentru a forma o singură sursă de achiziție). 
La detectorul precedent existau 5 moduri de Bining (1x1-funcționare 
normală, unde avem 4096x4096 de pixeli cu dimensiunea pixelului de 
100 µm matrice pătratică; 2x2-cazul în care avem o matrice de 
2048x2048 de pixeli utili, matrice pătratică; 4x4-1024x1024 de pixeli 
utili, matrice pătratica; 1x2-4096x2048 de pixeli utili, matrice 
dreptunghiulară; 1x4-4096x1024 de pixeli utili, matrice dreptunghiulară 
primul). În cazul detectorului de față există doar 2 moduri de funcționare 
în funcție de gruparea pixelilor: 1x1-funcționare normală, matrice 
pătratică 2048-2048 pixeli și 2x2-cazul în care avem o matrice de 
1024x1024 de pixeli utili, matrice pătratică. În rest toate detaliile acestui 
detector sunt identice cu cele ale celui precedent.  
 Cu mici modificări, programele de tomografie și radiografie sunt 
asemănătoare cu cele pentru detectorul precedent; de aceea nu mai 
prezentam cele două programe elaborate și proiectate tot în mediul de 
programare vizual LabView [84]. 
 Următorul detector utilizat la instalația de înaltă putere este unul 
diferit de cei prezentați până acum. Acesta este un detector liniar [87] cu 
o singură linie de pixeli utili. El este capabil să înregistreze informație 
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utilă provenită de la o sursă de raze X ce ar funcționa la o tensiune 
maximă de 450 kV (Fig.3.19). 

 

Fig.3.19. Detectorul liniar de înaltă energie. 

Acest detector diferă de celelalte atât prin geometria pixelilor utili 
(o linie de pixeli nu o matrice cum sunt toate cele prezentate până acum) 
cât și prin modul de conectare la unitatea de comandă (în principal, 
calculatorul). Dacă toți ceilalți detectori sunt conectați la o placă de 
achiziție care este conectată la calculator și prin care se fac sincronizările, 
se introduc comenzile și se primesc răspunsurile, acest detector este 
conectat direct la calculator printr-o conexiune TCP-IP (rețea) prin care 
se transmit toate comenzile și se primesc răspunsurile. Pentru scanările 
noastre detectorul a fost setat ca linia de achiziție să aibă 1024 de pixeli, 
fiecare pixel al liniei având 400 µm lungime.  
 Cu acest detector s-a realizat și o scanare 3D deși el este folosit 
explicit pentru geometrii 2D. El este folosit în cazul în care dorim să 
executăm scanarea unui plan al unui obiect (să realizăm o sinogramă a 
obiectului de investigat). Fig.3.20 explică vizual acest tip de scanare: 

• Sursa de raze X, cu fascicol emis sub forma de con este colimată 
cu ajutorul unui colimator pentru a ajunge la formă cât mai 
îngustă; 

• Fascicolul de raze X colimat care a ajuns la forma unui evantai 
secționează un plan al obiectului de scanat și este înregistrat de 
linia detectorului; 

• Corpul este rotit cu 360 de grade iar la fiecare rotație este 
achiziționată câte o linie, care se adaugă la restul informației 
preluate, formând la final o sinograma a obiectului care după 
reconstrucție prezintă caracteristicile planului obiectului scanat 
(Fig.3.21). 
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Fig.3.20. Scanare 2D de tip evantai. 

 

Fig.3.21. Exemplu de sinograma a unei nuci (a) și reconstrucția  unui plan din nuca 
scanată (b). 

După cum se observă, cu acest detector se poate investiga doar un 
singur plan al obiectului și nicidecum întregul obiect. Pentru scanarea și 
reconstrucția întregului obiect se realizează o stivă de sinograme 
preluate la o anumita distanță una de alta astfel încât printr-o interpolare 
să se obțină volumul întreg al corpului investigat. 

Detectorul este comandat printr-un declanșator extern care 
comunică cu axa de rotație a manipulatorului. Când axa de rotație 
pornește procesul de învârtire, un puls pătratic (TTL) de 5 V anunță 
detectorul că poate să înceapă achiziția celor 360 de linii (sau în cazul 
nostru mai multe linii depinzând de pasul unghiular de rotație cu care se 
face achiziția de date). După ce achiziția celor 360⁰ este terminată se 
trece la procesul de salvare a sinogramei, se mută la alt plan din obiect și 
se reia procesul de achiziție. Prin acest proces se formează o stivă de 
sinograme. Dacă aceste sinograme sunt preluate corect și la distanțe 
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astfel încât o interpolare sa fie posibilă reușim să facem o scanare și o 
reconstrucție a întregului obiect. 

Astfel de tehnici de scanare se folosesc pentru obiecte mai mult 
lungi decât late cum ar fi bări sau alte obiecte asemănătoare la care se 
dorește o scanare completă. Ca și la celelalte aparate și acest detector a 
fost comandat printr-un program construit în Labview. 

Pentru această instalație s-a folosit și un detector diferit de ceilalți 
cu care s-au realizat doar radiografii ale obiectelor scanate. Este un 
detector liniar ce utilizează tehnologia TDI (Time Delay Integration) 
[88]) (Fig.3.22). 

 

Fig.3.22. Detectorul liniar TDI. 

Acest detector prezintă 4080 (pixeli orizontali) și 128 (pixeli 
verticali). Rezistă până la o energie a radiație de raze X de 225 W și este 
proiectat astfel încât sa fie capabil de mai multe moduri de grupare a 
pixelilor (Binnig) permițând astfel moduri de lucru de 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 
5x5, 6x6. 

Detectorul conține tehnologia TDI pentru un cuantum de detecție 
eficientă cât mai mare și pentru obținerea de imagini de calitatea înaltă. 
Time Delay Integration este bazată pe tehnologia de scanare liniara și 
produce o mărire substanțială a receptivității în comparație cu alte 
metode de scanare. Permite viteze de scanare mult mai mari la nivele de 
radiații scăzute sau permite reducerea nivelelor de expunere (și de 
costuri) la viteze convenționale. Acesta are un interval de achiziționare 
mare (16 biți de nivele de gri) și o dimensiune mare a senzorului de 
achiziție ceea ce duce la un contrast înalt.  

Acest detector permite două moduri de scanări: 
• modul de achiziție de tip arie în care detectorul se comportă 

asemenea unui detector de tip matrice însă foarte îngust 
(4080x128). Acest mod de scanare este util pentru o bună 
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poziționare al corpului de scanat în câmpul operativ al 
detectorului 

• modul de achiziție de tip TDI.  
Tehnologie TDI este un mod de citire a unui detector de specialitate 
folosit pentru scanarea unui obiect în mișcare având viteză mare și în 
condiții de iradiere slabă, nedetectabil sau puțin detectabil de un senzor 
normal de raze X. Spre deosebire de un detector liniar de raze X care are 
doar o singură linie (utilă) de senzori cu care se poate face achiziția de 
date, un detector care folosește tehnologia TDI poate conține de la 2 la 
256 de pixeli aranjați verticali. Pixelii de pe fiecare linie sunt însumați 
într-o linie rezultat, având aceeași direcție ca și aceea a mișcării 
obiectului. Însumarea se face prin mutarea sarcinilor acumulate de 
senzori cum apare în figura de mai jos (Fig.3.23). 

 

Fig.3.23. Tehnologia de scanare TDI. 

Datorită calităților sale în procesul de scanare, acest detector 
poate fi folosit pentru realizarea de  radiografii de înaltă rezoluție și 
rapide; este însă mai puțin folosit pentru realizarea unei tomograme 
complete a obiectului scanat. 

Detectorul are un program special al lui (Fig.3.24), cu un set 
complet de funcții scrise în limbajul de programare C\C++ care pot 
asigura o buna funcționare. Cu aceasta bibliotecă a fost realizată o 
aplicație în limbajul Labview iar pentru comparație a fost realizată o 
aplicație de achiziție asemănătoare cu cea din Labview executată în C# 
[89] (Fig.3.25). 
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Fig.3.24. Aplicația proprie de scanare a detectorului TDI. 

 

Fig.3.25. Aplicația de control al detectorului TDI executată în C#.  

3.2.3. Sistemul manipulator al instalației de înaltă putere 
 Pentru instalația de înaltă putere sistemul de manipulare a fost 
gândit astfel încât să reziste la o greutate mai mare și la un volum mai 
mare a obiectului scanat. Pentru a acoperi toate cerințele noastre 
instalația de înaltă putere are două tipuri de manipulatori: un instrument 
de la Sigma-Koki asemănător celui de la instalația de înaltă rezoluție însă 
cu axe mai mari și altul de la Isel [90] capabil să controleze axe ce rezistă 
la greutăți de zeci de kilograme. 
 Manipulatorul Sigma-Koki este asemănător celui anterior, fiind 
însă dintr-o generație mai nouă. Partea de funcționare este similară 
manipulatorului anterior. La acesta a fost adăugat un sistem de axe 
capabil să reziste la o încărcătura mai mare (Fig.3.26). 
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Fig.3.26. Sistemul manipulator de tip Sikma Koki format dintr-un instrument de 
comandă și control(a), o axă de rotație(b), un sistem de axe de translație XY(c) și u 

sistem de axe de translație Z(d) 

 Pentru scanarea unor obiecte mai grele a fost utilizat un alt sistem 
manipulator capabil să susțină și să deplaseze o greutate mai mare. El 
este format, la fel ca precedentul, dintr-un sistem de comandă la care 
sunt conectate axe de translație sau rotație. Sistemul de comandă este și 
el conectat la un calculator unde există o aplicație de control și comandă 
a acestor axe prin „pupitrul de comandă”. Aplicația de comandă este fie 
cea cu care au venit aparatele sau este proiectată și dezvoltată de noi în 
limbajul LabView pe baza librăriilor de funcționare a sistemului 
manipulator. Astfel în Fig.3.27 sunt prezentate sistemul central de 
comandă și cele 4 axe: de rotație și de translație XYZ. 

 

Fig.3.27. Sistemul manipulator de tip ISEL format dintr-un instrument de comandă și 
control(a), o axă de rotație(b), un sistem de translație XY(c) și un sistem de axă de 

translație Z(d)  
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Aceștia sunt manipulatorii pentru instalația de tomografie de 
înaltă putere. Ei pot fi folosiți într-o formă combinată, adică axa Z de la 
manipulatorul Isel și axa de rotație de la manipulatorul Sigma-Koki sau 
alte combinații care se potrivesc necesităților noastre de scanare. 

 
3.2.4. Programele de achiziție 
Pentru instalația de înaltă putere principalul detector folosit este 

cel de tip matrice de la Perkin-Elmer. Acest detector este asemănător în 
funcționare cu cel de la instalația de înaltă rezoluție; ca urmare 
programele de achiziție sunt asemănătoare. Singura diferență este la 
controlul funcționării sursei de raze X. Dacă la instalația de înaltă 
rezoluție verificarea existenței unui curent pe ținta sursei de raze X se 
face cu un instrument de intrare/ieșire de la National Instruments 
(Fig.3.28, a) capabil să capteze valoarea tensiunii și curentul pe ținta 
sursei de raze X, la instalația de înaltă putere această tensiunea este 
înregistrată de o placă Arduino [91] (Fig.3.28, b). Informațiile obținute 
de cele două dispozitive sunt captate prin intermediul aplicației care 
dictează dacă programul de achiziție se oprește sau rularea achiziției 
continuă.  

 

Fig.3.28. Sistemele de verificare a tensiunii sursei de raze X (a) de înaltă rezoluție și 
(b) de înaltă putere.  

3.3. Programele de vizualizare, prelucrare și 
reconstrucție a datelor achiziționate 
 Până acum am descris toate instrumentele de preluare a datelor 
în urma unor radiografii sau tomografii. Aceste date sunt considerate: 

• radiografii când avem o singură imagine sau imagini care nu 
sunt corelate între ele; 

• tomografii când avem un set de imagini (o stiva de imagini) care 
surprind ipostaze ale aceluiași obiect văzut din mai multe 
unghiuri. 
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 În tomografie, aceste imagini sunt de obicei în nuanțe de gri care 
reprezintă o hartă a ratei de trecere a fascicolului de raze X prin obiectul 
de studiat. De exemplu într-o reconstrucție tomografică nuanțele de gri 
închis reprezintă porțiuni ale obiectului cu densitate mai mică pe unde 
au trecut un număr mare de fotoni de raze X, pe când nuanțele de gri 
deschis spre alb sunt porțiuni în obiect cu o densitate mai mare și deci cu 
un nivel de permisivitate a fotonilor de raze X scăzut. 

Altă informație despre imaginile de raze X este formatul imaginii: 
putem avea un format binar al imaginii în care este stocată doar 
informația propriu-zisă adică nuanțele de gri ca numere unul după 
celălalt fără să existe vreun antet în care să apară diferite informații 
despre imaginea respectivă și formate de tip „TIFF” [92] unde antetul 
fișierului descrie diverse informații despre imaginea în cauză. Pentru a 
deschide și vizualiza informația binară utilizatorul trebuie să cunoască 
anumite date care pot apărea în antetul fișierelor de tip „TIFF”. Pe de altă 
parte fișiere binare care conțin doar informație pură ocupă un spațiu mai 
mic.  

Pentru o bună citire a acestor fișiere binare trebuie să cunoaștem 
care sunt limitele lor (valoarea maximă a valorii de gri). Un fișier binar 
poate fi reprezentat de informație de 8/16/32 biți fiecare. Neexistând 
alte culori decât nuanțele de gri acestea sunt reprezentate de un singur 
număr. Acest număr poate să ia valori între 0-255 (28-1, deci este un 
fișier pe 8 biți) sau între 0-65535 (216-1, un fișier pe 16 biți). Pentru 
citirea, vizualizarea și procesarea unor astfel de fișiere binare care 
provin direct de la aplicațiile de achiziție am utilizat un program numit 
ImageJ [93]. Însă pentru reconstrucții de tomograme am utilizat un 
program profesional și anume VG Studio Max [94].  

ImageJ (Fig.3.29 ) este un program gratuit cu care se pot citi, 
prelucra și analiza imagini de toate felurile: de la imagini color până la 
imagini în nuanțe de gri cum folosim noi si chiar imagini binare (având 
doar pixeli cu doua valori). De notat că acest program este proiectat și 
implementat pe o bază de limbaj de programe de tip Java. De asemenea, 
realizatorii acestui program au permis utilizatorilor ce cunosc limbajul 
de programare Java [95] să poate adaugă acestei aplicații noi unelte 
proiectate și implementate de ei. 



84 

 

 

Fig.3.29. ImageJ-programul de citire, vizualizare și prelucrare a fișierelor-imagine 
binare. 

După ce datele au fost verificate și validate se trece la faza de 
reconstrucție. Pentru aceasta avem nevoie de un program special care să 
citească aceste date de intrare și să realizeze o reconstrucție cu ajutorul 
unui algoritm special.  

Programul VG Studio este o aplicație mai complexă din domeniul 
prelucrării și analizării imaginilor. O subcategorie a acestui program este 
folosită și ca aplicație de reconstrucție tomografică[96,97](Fig. 3.30).  

 

Fig.3.30. Aplicația VG Studio cu un obiect încărcat și reprezentat în cele 4 ferestre 
principale și cele doua ferestre laterale unde apar informații despre numele volumelor 

de imagini cât și informații despre histograma imaginii.  

 
Acest program permite utilizatorului și corecția sau atenuare efectului 
de bea-hardenning a reconstrucției finale [98] un lucru important în 
tomografia computațională modernă. 
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Concluzii 
 

În acest capitol sunt prezentate instalațiile de tomografie folosite 
la producerea imaginilor tridimensionale ale structurii interne a firelor, 
benzilor și cablurilor supraconductoare studiate în cadrul acestei teze.  

Aparatura hardware și sistemul de programe componente ale 
celor două instalații de tomografie, de înaltă rezoluție și de înaltă putere, 
utilizate în măsurători sunt de asemenea prezentate. 

Pentru instalația de înaltă rezoluție a fost selectată o sursă de raze 
X de tip nano focus ce emite un fascicol de raze X sub forma unui con, 
transmis la un unghi de 170 grade la care au fost asociați, ca mijloace de 
detecție, doi detectori de raze X de tip arie. Rezoluția fascicolului de raze 
X depinde de puterea la care se face scanarea, variind între 0.6 și 3 µm. 
Detectorii folosiți pot fi încadrați la clasa de detectori de energii scăzute, 
cu un număr mare de pixeli de dimensiuni reduse (74.5-100 µm).  

Pentru deplasarea și rotația probei, instalația de înaltă rezoluție 
poseda axe de translație (XYZ) și rotație  cu o sensibilitate submicronică 
a deplasării/rotirii, potrivită pentru acest studiu. 
 Controlul instalației de înaltă rezoluție se realizează prin 
intermediul unor programe de control. Sursa de raze X posedă 
programul propriu de control însă  detectorii și axele au fost furnizate de 
producători cu librării de funcții dezvoltate în diverse medii de 
programare. Utilizând mediul de programare vizual Labview și asociind 
funcțiile detectorilor și ale axelor de mișcare, în cadrul tezei a fost creat 
un program ușor de folosit de radiografiere și de tomografiere.   
 Sursa de raze X aleasă a instalației de înaltă putere are două 
capete de scanare și emite fascicolul de raze X reflectat sub forma unui 
con cu deschiderea de 30 de grade. Rezoluția spotului focal ia valori 
cuprinse între 5 și 300 µm, în funcție de puterea utilizată la scanarea 
probei. Detectorii folosiți au mai puțini pixeli însă cu dimensiuni mai 
mari. Pentru tomografii a fost folosit un detector de tip arie cu 
dimensiunea pixelului de 200 µm sau unul cu o singură linie de pixeli 
(dimensiunea pixelului de 400 µm) iar pentru radiografii un detector de 
tip TDI. Sistemul de deplasare/rotire are pasul de deplasare/rotire mai 
mare și suportă probe de greutate mai mare.  
 Controlul surselor de raze X ale instalației de înaltă putere se face 
cu o aplicație provenită de la producător. În cadrul acestei teze, folosind 
limbajul de programare vizual Labview au fost realizate programe de 
radiografiere și tomografiere prin combinarea programelor de achiziție 
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de date cu cele de deplasare/rotație ale axelor. Pentru detectorul TDI 
programele de achiziție au fost realizate atât în Labview cât și în alt 
mediu de programare vizual și anume C#. 
 Postprocesarea datelor achiziționate și reconstrucția lor au fost 
realizate cu ajutorul unor programe de procesare de imagini (ImageJ și 
Volume Graphics Max). 
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4.Caracterizarea tomografică a unor filamente și 
fire supraconductoare de temperatură joasă 

 
Metodologia de examinare tomografică prezentată în acest 

capitol este folosită  ca o unealtă adecvată pentru                                                                                                                                                    
investigarea caracteristicilor morfologice ale unor filamente și fire 
supraconductoare de tip Nb3Sn sau Nb-Ti [99, 100]. Metodele 
tomografice de scanare, algoritmii de reconstrucție și metodele de 
prelucrare a imaginilor reconstruite au fost adaptate pentru realizarea 
acestor caracterizări. Imagini de înaltă rezoluție ale acestor structuri 
supraconductoare au fost obținute prin combinarea surselor de raze X cu 
spot focal microfocusat cu detectori de înalta rezoluție. Ca rezultat al 
studiilor tomografice ale filamentelor și firelor supraconductoare, au fost 
detectate, precizate cu acuratețe și investigate local la înalta rezoluție 
goluri și imperfecțiuni geometrice ale structurilor supraconductoare, 
înainte și după tratamentul lor termic. 

4.1. Reconstrucția tomografică a firelor 
supraconductoare bazate pe Nb3Sn 
Deoarece obiectul studiat are dimensiuni reduse este necesară 

realizarea unei scanări tomografice de înaltă rezoluție. Filamentele 
supraconductoare, ca părți componente ale firelor supraconductoare 
sunt structuri de ordinul micronilor care trebuie vizualizate și 
investigate prin metoda tomografiei de raze X. Pentru a determina 
rezoluția de care dispunem la o măsurătoare [101] s-a folosit masca JIMA 
(Fig.4.1, a).  
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Fig.4.1. a) Rezoluția submicornică; b) rezoluția de lucru pentru obiectele studiate. 

Această rezoluție a fost realizată în modul de funcționare 
nanofocus al sursei de transmisie, care permite obținerea de rezoluții 
înalte dar care are și un impediment, o putere foarte mică a fascicolului 
de raze X. Acest lucru împiedecă obținerea unei statistici bune la scanare, 
adică se obține o imagine de un contrast foarte slab și plină de zgomot 
static. Ca urmare, am trecut la alt mod de funcționare (High power-high 
power) al sursei unde dispunem de o rezoluție puțin mai slaba (Fig.4.1, 
b) decât precedenta dar cu o putere mai mare a fascicolului de raze X. 

 
 4.1.1. Morfologia firelor supraconductoare preparate prin 

metoda Sn intern 
Pentru obținerea firelor de Nb3Sn prin metoda Sn intern (IT 

route) se prepară inițial un compozit multifilament nereactat constituit 
din filamente de Nb introduse într-o matrice ce conține cupru și staniu. 
Acest compozit este înconjurat de o barieră (de tantal) care separă 
multifilamentele de o teacă de cupru. Tratamentele mecanice și termice  
ulterioare produc firul final de Nb3Sn. 

 
4.1.1.1. Fire supraconductoare de Nb3Sn cu 19 nuclee 
Primele studii tomografice le-am realizat pe fire de Nb3Sn cu 19 

nuclee (filamente) de producție Western Superconducting Technology  
care posedă structura model din Fig.4.2.  

 



89 

 

 

Fig.4.2. Structura model a unui fir de  Nb3Sn cu 19 nuclee înainte de a fi supus 
tratamentului termic. 

Acest tip de fire este format dintr-un tub de Cu în care sunt introduse 
prin împăturire într-o folie de Ta 19 nuclee de Sn. În jurul acestor nuclee 
de Sn se găsesc firicele de Nb. Procesul de fabricație a acestui fir este cel  
menționat în Cap 2, procesul cu Sn intern [102]. Analiza 
microtomografică a microstructurii firelor de Nb3Sn înainte și după 
tratamentul termic va releva câteva caracteristici de interes cum sunt: 
integritatea structurală a barierelor de Ta, dezvoltarea unor goluri în 
depuneri și consumarea lor în procesul de aliere, formarea de crăpături 
și umflarea tuburilor de Nb în timpul difuziei staniului, etc [100]. Pentru 
realizarea acestor caracterizări morfologice s-a folosit sursa de 
transmisie funcționând în regimul care suportă o rezoluție maximă reală 
de 2 microni și un detector de tip arie. Acest detector dispune de 
2048x2048 de pixeli, fiecare pixel având dimensiunea de 200 µm. De fapt 
cu acest detector a fost testată și verificată rezoluția de lucru. Fascicolul 
de radiație emis de sursă este sub forma unui con [103]. Obiectul de 
studiat are un diametru de aproximativ 1 mm iar lungimea lui este de 
asemenea milimetrică. Pentru a atinge rezoluția maximă obiectul a fost 
așezat foarte aproape de ținta sursei. Într-o astfel de poziționare se poate 
investiga doar o mică parte din obiect dar la o rezoluție mare. Pentru a 
putea încadra întreg obiectul de studiat în câmpul vizual al detectorului 
acesta trebuie depărtat de ținta sursei și apropiat de detector. Totuși, cu 
cât obiectul este mai depărtat de sursa de raze X rezoluția scanării scade. 
Ca urmare, în cazul scanării cu acest tip de geometrie trebuie să alegem 
între scanarea unei mici părți a obiectului la o rezoluție înaltă sau întreg 
obiectul la rezoluție mai slabă.  

Într-o primă etapă, am studiat o mică parte din firul 
supraconductor la o rezoluție înaltă utilizând geometria de scanare de 
mai sus și un algoritm de reconstrucție tridimensional de tip 
retroproiecție Feldkamp pentru detectori planari [104]. Utilizând aceste 
setări și programul de reconstrucție cu prelucrare de imagini VG Studio 
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am obținut un volum reconstruit în care se pot observa toate elementele 
componente ale acestui fir (Fig.4.3). În cele două secțiuni se pot observa 
clar atât nucleele de Sn înconjurate de filamentele submicronice de Nb 
cât și mantaua de Ta în care au fost învelite materialele componente. 
Am realizat o comparație la nivel planar 2D între reconstrucția noastră 
și imaginea obținută cu ajutorul microscopiei electronice de baleiaj 
(SEM) (Fig.4.4) care demonstrează ca avem echipamentul necesar 
studierii morfologiei unor astfel de fire supraconductoare. 

 

Fig.4.3. Reconstrucția tomografică a firului de Nb3Sn cu 19 nuclee înainte de a fi supus 
tratamentului termic. Secțiunea frontală (stânga) și cea laterală (dreapta).  

 În etapa următoare a studiului am propus identificarea și 
măsurarea diverselor erori de fabricație, rupturi sau diverse fisuri ce pot 
apărea în firul supraconductor înainte de a fi supus tratamentului termic. 
Pentru vizualizarea defectelor situate  pe  fir, care pot fi și de câțiva 
centimetri lungime am combinat tomografia computațională 3D cu 
radiografierea 2D a firului. Operația de radiografiere 2D a fost realizată 
cu ajutorul unui detector liniar de tip TDI care a permis radiografierea la 
diverse unghiuri a firului. Detectorul TDI este plasat la o distanță 
corespunzătoare față de sursa de raze X astfel încât să fie asigurată 
rezoluția necesară scanării firului. Cu ajutorul unui declanșator extern 
(Fig.4.5) care face sincronizarea între axele de deplasare și pornirea 
achiziției detectorului au fost obținute radiografii care au permis 
identificarea zonelor cu „probleme” din fir. Pentru a vedea dacă 
radiografia făcută cu detectorul TDI nu diferă semnificativ de o 



91 

 

radiografie făcută cu un detector de tip arie s-au comparat cele două 
radiografii pentru două unghiuri diferite ale unui fir fisurat. În ambele 
radiografii s-a observat clar fisura firului (Fig.4.6).  

 

Fig.4.4. Compararea imaginilor obținute prin  reconstrucție tomografică (a) și prin 
măsurători SEM (b) pentru un fir de  Nb3Sn cu 19 nuclee de Sn înainte ca acesta sa fie 

supus tratamentului termic. 

 

Fig.4.5. Declanșatorul extern al detectorului TDI. 
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Fig.4.6. Compararea radiografiilor obținute cu  detector arie (a) și cu detector TDI (b). 

Având această certitudine s-a trecut la descoperirea zonelor cu probleme 
din fir și apoi la studiere și măsurarea amănunțită la o înaltă rezoluție a 
defectelor din aceste zone. Făcând radiografia întregului fir se pot 
determina câteva zone care prezintă probleme (Fig.4.7). 

 

Fig.4.7. Radiografia TDI a firului. Defectele sunt marcate cu cerculețe roșii. 

După identificarea acestor zone, firul se așază astfel încât să se facă 
scanarea 3D de înaltă rezoluție a fiecărei zone. Cu ajutorul programului 
VG Studio au fost măsurate dimensiunile de fabricație și s-au identificat 
și măsurat defectelor apărute la fabricarea acestui fir. Se cunoaște că 
diametrul firului este de 1 mm, valoare care a fost obținută și prin 
reconstrucție tomografică (Fig.4.8). Avem astfel o verificare că ceea ce s-
a măsurat și reconstruit este corect.  
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Fig.4.8. Verificarea diametrului firului de Nb3Sn cu 19 nuclee. 

În continuare au fost măsurate: diametrul interior al tecii de Ta, 
grosimea acestei teci, diametrul nucleului de Sn înconjurat de 
filamentele de Nb (Fig.4.9).  
 

 

Fig.4.9. Alte măsurători ale elementelor firului de Nb3Sn cu 19 nuclee. 
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După finalizarea măsurătorilor elementelor constituente ale firului 
supraconductor s-au controlat și măsurat erorile de fabricație, rupturi 
sau fisuri existente în structura firului încă netratat termic. Măsurătorile 
efectuate au arătat prezența unor mici goluri în nucleele de Sn de ordinul 
submicronilor (Fig.4.10). De fapt, astfel de studii tomografice de 
determinare a porilor, incluziunilor, fisurilor, neconformităților 
geometrice au fost realizate și pe alte tipuri de structuri pentru a explica 
mecanismele lor de formare [105-107]. 

 

Fig.4.10. Mici goluri observate tomografic în nucleele de Sn ale firului  înainte de 
tratamentul termic. 

Un element important în studiul firelor supraconductoarea este 
determinarea lungimii pasului de răsucire (twist-pitch length) pentru 
nucleele de Sn înconjurate de Nb.  Twist-pitch length este lungimea axială 
după care un filament revine la poziția sa inițială (o rotație completă în 
jurul axei centrale) într-un conductor răsucit. Lungimea pasului de 
răsucire este calculată [67] cu relația: 

=D/tg                                          (4.1) 

în care D este diametrul firului iar  este unghiul dintre filament și axa 
firului. 

 Acest parametru de răsucire este folosit în modelele teoretice 
privind calcularea pierderilor de curent eddy și a densității critice de 
curent (jc) ce apar în supraconductoarele multifilamentare de Nb3Sn. El 
trebuie calculat precis utilizând și măsurători de tomografie de raze X. 
Având în vedere că metoda noastră de scanare și reconstrucție preia doar 
o mica parte din fir am propus două metode de calcularea a parametrului 
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de răsucire a unui nucleu de Sn. Procedura tomografică presupune 
măsurarea în secțiuni diferite de pe lungimea firului a poziției nucleelor 
de Sn după ce au efectuat rotații complete în jurul axei centrale a firului. 
Astfel, pentru determinarea parametrului de răsucire am folosit 
instrumentele programului de reconstrucție. S-a realizat o operație de 
determinare a unei secțiuni transversale (secțiunea 1) a firului pe care a 
fost identificat nucleul central de staniu. Secțiunea acestui nucleu de 
staniu a fost aproximata cu un cerc. Într-o alta secțiune transversală a 
firului (secțiunea 2) a fost procedat într-un mod asemănător iar cele 
doua nuclee din planuri diferite formează axa centrală a filamentului 
supraconductor. Știind centrele acestor cercuri s-a determinat distanța 
dintre ele folosind tot o opțiune a acestui program. 

Următorul pas a fost alegerea unui nucleu de Sn apropiat de 
mantaua de protecție. Secțiunea acestuia a fost de asemenea aproximată 
cu un cerc. Nucleele de Sn apropiate de mantaua de protecție se afla în 
cele două secțiuni cu nucleele de Sn centrale. Pentru determinarea 
parametrului de răsucire s-a determinat unghiul dintre nucleele de lângă 
manta în raport cu axa centrală măsurat în planul XY ale axelor XYZ cu Z 
pe axa centrală. 
  Au fost efectuate măsurători succesive de-a lungul firului și a 
urmat o etapă de sincronizare  a volumelor reconstruite ale lor.  

 

Fig.4.11. Procesul de prelucrare a imaginilor reconstruite pentru determinarea 
factorului de răsucire. 

După sincronizare, sunt prelucrate imaginile utilizând programul 
ImageJ. În Fig.4.11 sunt prezentate etapele procesului de prelucrare a 
imaginilor: a) încărcarea întregului volum comasat în memoria 
programului de prelucrare; b) transformarea imaginilor din nivele de gri 
în imagini alb/negru deoarece ne interesează doar nucleele de Sn; c) 
numerotarea fiecărui nucleu de-a lungul întregului volum pentru a-l 
putea urmări. În felul acesta s-a determinat parametrul de răsucire al 
unui nucleu de Sn. Evident rezoluția reconstrucției este mare pe toate 
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cele 3 coordonate spațiale iar numărul de plane a fost de asemenea mare 
(Fig.4.12). Deși această metodă a produs un rezultat foarte bun, ea este 
totuși costisitoare: trebuie un număr mare de măsurători tomografice, 
este necesar procesul de sincronizare a volumelor reconstruite și este 
solicitat un procent mare din memoria stației de procesare.  

 

Fig.4.12. Metoda de determinare a factorului de răsucire folosind o rezoluție înaltă.  

A doua metodă de calcul a parametrului de răsucire se realizează 
mai rapid și este mai puțin costisitoare atât ca număr de măsurători și 
reconstrucții tomografice cât și în ceea ce privește  volumul de utilizare 
al memoriei unității de procesare. Singurul neajuns al acestei metode 
este rezoluția mai mica a scanării. Așa cum s-a menționat mai sus, pentru 
determinarea parametrului de răsucire este necesară o vizibilitatea bună 
a mantalei de Ta și a nucleelor de Sn. Aceasta metodă presupune 
îndepărtarea firului supraconductor de ținta sursei până când este 
cuprins cu totul în câmpul de achiziție al detectorului. Se măsoară cu 
exactitate distanță de la obiect la sursa de raze X și sunt realizate etape 
de măsurare și reconstrucție tomografică (Fig.4.13). 
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Fig.4.13. A doua metodă de calcul a factorului de răsucire. 

Deși rezoluția este mult mai slabă decât în primul caz se pot distinge 
filamentele de Sn și mantaua de Ta în care sunt împachetate. Cunoscând 
toate dimensiunile elementelor firului se poate măsura cu ușurință pe ce 
distanță trebuie sa se deplaseze un nucleu de Sn ca să realizeze o răsucire 
de 360 de grade în jurul axei centrale a firului. În ambele metode a 
calculării a pasului de răsucire acesta a rezultat ca fiind 15 mm.  

O altă problemă studiată în această lucrare este posibilitatea 
scanării unui obiect mai mare, păstrând rezoluția utilizată în cazul 
scanării unui obiect de dimensiuni reduse. Ca urmare, am realizat o 
tomogramă de înaltă rezoluție utilizând ca obiect de studiu o combinație 
de trei fire  (Fig.4.14). 

 

Fig.4.14. Sistemul format din cele trei fire și geometria inițială de scanare.  

Tipul de geometrie (simetrică) folosit până acum nu permite realizarea 
unei măsurători tomografice de înaltă rezoluție deoarece obiectul 
trebuie să fi îndepărtat de ținta sursei de raze X pentru ca obiectul întreg 
să intre în câmpul de achiziție al detectorului. În cazul scanării simetrice 
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pe parcursul celor 360 de grade obiectul este vizualizat de două ori. 
Așadar pentru a reduce acest factor de redundanță dar și pentru a păstra 
o rezoluție înaltă se va folosi tipul de scanare asimetrică. O geometrie 
simetrică implică faptul că sursa de raze X, axa de rotație a obiectului și 
centrul detectorului se află în același plan imaginar (Fig.4.15, a). În cazul 
geometriei asimetrice [103] detectorul este deplasat astfel încât 
fascicolul de raze X incident trece prin jumătate din obiectul scanat 
(Fig.4.15, b). 

 

Fig.4.15. Geometria de scanare simetrică (a) și asimetrică (b).  

Pentru a demonstra cele expuse mai sus am încercat o comparație a 
imaginilor tomografice ale celor trei filamente realizate cu geometria 
simetrică respectiv cu geometria asimetrică (Fig.4.16). 

 

Fig.4.16. Compararea tomogramelor obținute cu geometria simetrică (a) respectiv cu 
cea asimetrică (b). 



99 

 

Utilizând programul de reconstrucție am obținut pentru cazul simetric o 
rezoluție teoretică de 1.361 µm/voxel iar în cel asimetric 0.660 
µm/voxel. Ca urmare, avem o îmbunătățire a rezoluției cu un factor de 
aproximativ 2 deși calitatea imaginilor este superioară în primul caz. 

Următoare etapă a evaluării tomografice a firului supraconductor 
cu 19 nuclee de Sn a fost realizată după ce acesta a fost supus unui 
tratament termic (Fig.4.17). Această etapă de prelucrare a firului 
supraconductor este importantă deoarece de ea depind proprietățile lui 
supraconductoare: densitatea de curent critic (jc)-cel mai important 
parametru, proprietățile mecanice și pierderile de curent alternativ 
[102]. Există trei elemente ce influențează densitatea de curent: 
cantitatea de aliaj de Nb3Sn format, dimensiunea unui bulb ce 
împrejmuiește fostul nucleu de Sn și compoziția stoichiometrică.  

 

Fig.4.17. Structura model a unui fir de  Nb3Sn cu 19 nuclee după ce a fost supus 
tratamentului termic: (a)-modelul, (b)-vedere frontală, (c)-vedere laterală, (d)-

imagine 3D). 

De asemenea, după supunerea la tratamentul termic aceste fire 
devin foarte rigide (sunt foarte sensibile la acțiuni mecanice). Prin 
intermediul tomografiei putem studia, ca și la firul ce nu a fost supus 
tratamentului termic, elementele componente și putem verifica dacă au 
apărut fisuri sau alte defecte. 

Și în cazul acestui fir am realizat o tomogramă având o rezoluție 
spațială de 0.73 µm pe cele 3 coordonate. Cu o astfel de rezoluție s-au 
putut măsura diverse elemente componente ale firului (diametrul, 
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grosimea tecii de Ta în care sunt învelite filamentele de Nb3Sn, 
dimensiunea unui filament) (Fig.4.18). 

 

 

Fig.4.18. Firul supraconductor după ce a fost supus tratamentului termic: tomografie 
computațională și măsurarea câtorva elemente componente. 

Toate aceste măsurători au fost realizate, după ce reconstrucția 
tomografică s-a încheiat, utilizând programul de reconstrucție. Pentru a 
mări rezoluția reconstrucției se poate apela la o procedură a programului 
de reconstrucție de a mări rezoluția, reconstruind întregul volum la o 
dimensiune mai mare decât este el. Totuși, prin această metodă, folosind 
procedee de interpolare nu se poate obține o creștere prea mare a 
calității imaginii. De exemplu, un volum reconstruit inițial cu dimensiuni 
de 2048 x 2048 x 2048 de voxeli s-a reconstruit la dimensiuni de 3500 x 
3500 x 3500 de voxeli (Fig.4.19) obținându-se astfel o rezoluție teoretică 
de 0.427 µm/voxel. Deși rezoluția aproape s-a dublat față de cea 
precedentă, imaginea nu s-a îmbunătățit la fel de mult.  
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Fig.4.19. Volumul reconstruit la o rezoluție teoretică mai bună.  

La această rezoluție se poate observa mai bine structura internă a 
filamentelor de Nb3Sn ce înconjoară nucleele rămase de Sn. Se poate 
observa că această structură este formată din patru straturi concentrice 
ce au forma unui fagure de miere. Între acestea apar și spații goale. După 
o filtrare cu un filtru gaussian și un filtru de dilatare, amândouă puse la 
dispoziție de programul de reconstrucție, se poate observa și mai clar 
structura internă a elementelor de Nb3Sn care sunt dispuse concentric. 
De asemenea se pot observa și mici deformări în tiparul acestor elemente 
ce pot scădea performanțele firului supraconductor [108] (Fig.4.20). 
Cum am menționat și anterior aceste fire supuse tratamentului termic 
sunt foarte rigide și au o mică rezistența la deformările mecanice. De 
aceea în orice fir care a fost supus unor deformări mecanice după ce a 
trecut prin tratamentul termic pot apărea fisuri sau rupturi. Pentru a 
investiga astfel de fisuri/rupturi am supus firul supraconductor la 
deformări mecanice și i-am făcut o scanare tomografică pentru a vedea 
cum se prezintă structura internă după deformare. Se pot observa fisuri 
importante ce s-au propagat de-a lungul firelor (Fig.4.21). Astfel de fisuri 
duc la imposibilitatea utilizării firului. Deși la o examinare a parții 



102 

 

exterioare a firului nu se observă nimic în neregulă, partea internă este 
compromisă ca și firul însuși.   

 

Fig.4.20. Imagini tomografice (mai clare) obținute în urma etapelor de filtrare; sunt 
observate  elementele interne ale firului supraconductor  și unele defecte.  

 

Fig.4.21. Tomograma unui fir ce a suferit o deformare mecanică și fisurile vizibile în 
reconstrucția tomografică . 
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Și în acest caz a fost măsurată lungimea pasului de răsucire al 

nucleelor de Sn înconjurate de elementele de Nb3Sn. Dacă luăm același 
nucleu la diferite poziții din fir și măsurăm unghiul cu care s-a deplasat 
putem determina acest parametru. În Fig.4.22 este prezentat 
supraconductorul secționat de două plane situate la distanța de un 
milimetru. Între aceste două plane se măsoară unghiul făcut între centrul 
unui nucleu de staniu aflat lângă mantaua de tantal față de un reper 
central al supraconductorului și același nucleu față de reperul central 
însă pe secțiunea aflată la un milimetru distanță. Pentru a se verifica că 
pasul de răsucire are o valoare constată se efectuează aceasta operație în 
diverse locuri ale supraconductorului. 

 

Fig. 4.22. Măsurarea pasului de răsucire al unui nucleu de Sn apropiat de mantaua de 
Ta când distanță între secțiuni este de 1 mm. 

În  (Fig.4.23) a fost rezumată procedura de măsurare a pasului de 
răsucire pentru un supraconductor cu 19 nuclee fabricat prin metoda Sn 
intern. Astfel, pe o distanță dintre planele utile de 1 mm, nucleul de Sn 
luat în calcul s-a rotit spre dreapta cu 23.870. S-a obținut un factor de 
răsucire de 15.081 mm. 
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Fig.4.23. Procedura de determinare a factorului de răsucire pe o distanță de 1 mm. 

Prin intermediul tomografiei de raze X se poate determina porozitatea 
supraconductoarelor de Nb3Sn după ce au trecut pin procesul de 
tratament termic. Prin acest tratament termic Sn plasat în nucleele 
înconjurate de filamente de Nb a reacționat cu acestea obținându-se 
materialul supraconductor: Nb3Sn lăsând în urmă goluri. 
Prin intermediul tomografiei aceste goluri au putut fi identificate și 
cuantificate, calculându-se și raportul dintre goluri și material. Toate 
aceste operațiuni au fost realizate cu ajutorul programului de 
reconstrucție tomografică. 
În (Fig. 4.24) sunt prezentați porii aflați în supraconductor în funcție de 
volumul lor (roșu – volumul cel mai mare iar violet volum minim). 

 

Fig.4.24. Pori determinați cu ajutorul tomografie de raze X cunatificați în funcție de 
volumul lor (vedere de frontală și laterală) 

În următoare imagine (Fig 4.25) este prezentat ansamblul porilor din 
supraconductor prin intermediul unei imagini 3D în care sunt vizibili atât 
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porii prin culorile ce îi clasifică în funcție de volumul lor cât și materialul 
din care este realizat supraconductorul. 

 

Fig.4.25. Imagine 3D în care sunt prezentați atât porii cât și materialul 
supraconductorului 

În urma studiului s-a arătat ca volumul porilor aflați în acest 
supraconductor reprezintă 1.5% din volumul total de material  selectat.  
 

4.1.1.2. Fire supraconductoare de Nb3Sn cu 37 nuclee 
 

Dacă firele de Nb3Sn cu 19 nuclee au fost considerate de 
producător [109] de tipul 1 cele cu 37 nuclee sunt de tipul 3 conform 
aceleiași surse. Acest tip de fir este asemănător cu cel anterior ca 
structură și proces de fabricație, diferența evidentă reprezentând-o 
numărul mai mare de nuclee (37 de nuclee de Sn înconjurate de 
filamente de Nb).  

Totuși, firul de tip 3 mai prezintă câteva diferențe (Fig.4.26) față 
de cel de tip 1: mantaua cu care sunt învelite nucleele de staniu este 
fabricată dintr-o singură bucată având forma unui cilindru iar structura 
hexagonala ce înglobează atât nucleele de staniu cât și filamentele de 
niobiu prezintă un șanț ce unește nucleele de staniu și înaintează printre 
filamentele de niobiu. 
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Fig.4.26. Firul de Nb3Sn cu 37 de nuclee. 

Ca și la firul de tip 1, și în acest caz am observat prin metoda tomografiei 
computerizate structura interna a firului și eventualele erori de 
fabricație. De asemenea, a fost calculat parametrul de răsucire al 
nucleelor de staniu și au fost măsurate diametrele (cel interior și cel 
exterior) tubului în care sunt introduse nucleele de staniu și filamentele 
de niobiu (Fig.4.27). 

 

Fig.4.27. Firul supraconductor de  Nb3Sn cu 37 de nuclee; măsurători ale diametrului 
exterior(a) și al celui interior (b). 

Parametrul de răsucire al unui nucleu de staniu aflat aproape de mantaua 
de tantal a firului a fost determinat și în acest caz  printr-o metoda 
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deductivă. Am măsurat unghiul parcurs de un element pe o anumită 
distanță (0.515mm) (Fig.4.28). În urma calculului a rezultat un 
parametru de răsucire de aproximativ 14.976 mm. 

 

Fig.4.28. Determinarea factorului de răsucire în cazul supraconductorului cu 37 de 
nuclee staniu intern – înainte de tratamentul termic 

Și acest tip de fir supraconductor nesupus tratamentului termic a fost 
evaluat tomografic pentru a descoperi eventualele defecte de fabricație. 
După o atentă observare, am identificat un defect (o structură 
necorespunzătoare) în structura unui nucleu de staniu, căruia i-am 
măsurat dimensiunile (Fig.4.29). 

 

Fig.4.29. O structură străină apărută într-un nucleu de staniu. 

Firul cu 37 de nuclee de staniu care a fost supus tratamentului termic a 
fost de asemenea caracterizat tomografic, realizând scanarea lui la 
rezoluție mare. Ca și în cazul precedent rezoluția a fost de aproximativ 
0.5 µm/voxel. Măsurătorile tomografice efectuate pe acest fir de tip 3 au 
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arătat (Fig.4.30) că structura lui s-a modificat în urma tratamentului 
termic.  

 

Fig.4.30. Structură internă a firului de Nb3Sn cu 37 de nuclee supus tratamentului 
termic. 

În Fig.4.31 este prezentată procedura de măsurare a diametrelor 
(exterior și interior) firului.  

 

Fig.4.31. Măsurarea cilindrului exterior (a) și a celui interior (b) unde se află nucleele 
de Sn și Nb ale firului. 

Au fost calculați și alți parametri ai acestui supraconductor: grosimea 
mantalei de Ta, lățimea și lungimea unui nucleu hexagonal de Sn și Nb 
(Fig. 4.32). 
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Fig.4.32. Măsurarea grosimii mantalei de tantal (a), a lățimii (b) și lungimii unui 
nucleu hexagonal de Sn și Nb. 

Și în cazul acestui fir supraconductor a fost observat și măsurat 
un corp din material străin apărut în urma tratamentului  termic (Fig. 
4.33). Apariția acestui material poate fi considerată defect de construcție. 

 

Fig.4.33. Măsurarea unui corp de material străin apărut în supraconductor după ce a 
fost tratat termic. 

A fost calculat de asemenea parametrul de răsucire al unui nucleu 
de staniu aflat aproape de mantaua de tantal a firului folosind programul 
de reconstrucție. Factorul de răsucire obținut pe distanța de 1 mm a fost 
de 15.389 mm pentru supraconductorul de Nb3Sn – Sn intern cu 37 de 
nuclee (Fig.4.34.).  
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Fig.4.34. Măsurarea factorului de răsucire pe distanța de 1mm. 

Ca urmare a tratamentului termic un procent din volumul de 
staniu reacționează cu filamentele de niobiu formând compusul Nb3Sn 
[110]. Acest proces de formare a compusului supraconductor depinde de 
durata tratamentului termic al firului și de temperatura procesului. Cu 
ajutorul programului de reconstrucție se poate calcula cât la sută din 
nucleul de staniu s-a combinat cu niobiu, cu formarea Nb3Sn și apariția 
unor goluri în volumul nucleului. Aceasta analiză a fost realizată studiind 
nivelul de porozitate ce a apărut în firul de studiat (Fig. 4.35). 
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Fig.4.35. Determinarea și prezentarea porilor în cele trei moduri de vizualizare: (a)de 
sus, (b) lateral, (c) dreapta. 

Volumul porilor a fost de 0.02327 mm3 pentru un volum de 
material studiat de 0.6302 mm3, aceasta înseamnând un procent de 
3.562% din volumul de material. În Fig.4.36 apare reprezentat ansamblul 
porilor din supraconductorul studiat cuantificați în culori de la roșu la 
violet, unde roșu reprezintă porii cu volumul cel mai mare. 

 

Fig.4.36. Repartizarea și cuantificarea porilor în volumul de studiat. 
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Pe de alta parte, tratamentul termic a dus la formarea compusului Nb3Sn 
care este principalul component ce stă la baza proprietăților 
supraconductoare ale firului. În același timp s-a produs și slăbirea 
rezistenței firelor (au devenit ușor casabile) la acțiunile mecanice. În 
Fig.4.37 se pot observa diverse fisuri ce au apărut în structura firului. Cel 
mai ușor se pot observa fisurile ce au apărut în filamentele micronice de 
Nb. 

 

Fig.4.37. Fisuri apărute în firele de Nb3Sn după tratamentul termic. 

Cele două tipuri de fire de Nb3Sn cu 19 și respectiv 37 de nuclee 
fabricate prin metoda „Internal Tin” și tomografiate în aceleași condiții 
au fost supuse unei comparații considerând caracteristicile lor înainte și 
după ce a fost realizat tratamentul termic. 

 

 

Fig.4.38, a. Profilul firului cu  19 nuclee Nb3Sn înainte de tratamentul termic. 
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Fig.4.38, b. Profilul firului  cu  19 nuclee de Nb3Sn tratat termic. 

În cele două figuri (Fig.4.38, a și b) se poate observa matricea de 
cupru marcată cu roșu, în care au fost introduse nucleele de staniu și 
filamentele de niobiu. Cu gri închis se observă reprezentată mantaua de 
tantal ce protejează elementele de niobiu și staniu în ambele cazuri. În 
Fig.4.38,a se observă marcat cu albastru închis filamentele micronice de 
niobiu și cu argintiu nucleele de staniu. În cazul din Fig.38,b, cu verde 
sunt marcate golurile ce au apărut în urma tratamentului termic. Cu 
albastru deschis apar marcate elementele Nb3Sn ce s-au obținut în urma 
reacției termice iar cu argintiu apar marcate nucleele de staniu ce au 
rămas ne reacționate în urma tratamentului termic.    

Aceeași comparație o putem face și în cazul firului cu 37 de nuclee 
înainte și după tratamentul termic. De menționat că legenda culorilor am 
păstrat-o ca în cazul precedent. În Fig.4.39,a este prezentat firul înainte 
de tratamentul termic iar în Fig.4.39,b după tratamentul termic. 

 

Fig.4.39, a. Profilul firului cu 37 nuclee Nb3Sn înainte de tratamentul termic. 

 

Fig.4.39, b. Profilul firului cu 37 nuclee Nb3Sn după tratamentul termic. 
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Înainte de tratamentul termic, atât la firele de tip 1 cât și la cele de 
tip 3, filamentele micronice de niobiu au niveluri de gri (care sunt 
corelate cu valorile atenuării razelor X în material) puțin mai mari decât 
cele ale parților reprezentate de cupru.  

În finalul studiului din punct de vedere tomografic ale 
supraconductoarelor de Nb3Sn realizate prin metoda de Sn intern sunt 
prezentate două imagini ale aceluiași supraconductor realizate la o 
rezoluție mult mai mare și printr-o altă tehnică nedistructivă (SEM și 
EDX). 

 

Fig.4.40.Supraconductorul de Nb3Sn – Imagine SEM (stânga) și aceeași imagine în care 
sunt prezentate rezultatele unei măsurători EDX (dreapta). 

În Fig.4.40 sunt observate clar filamentele de Nb ale 
supraconductorului ce a trecut prin procesul de tratament termic, 
acestea reacționând cu Sn cu formarea compusului supraconductor 
Nb3Sn. De asemenea, în partea dreaptă a figurii este prezentată o hartă 
cu toate elementele componente ale firului. 
 

4.1.2. Morfologia firelor supraconductoare realizate prin 
tehnica bronzului 

Obținerea firelor de Nb3Sn prin metoda utilizării bronzului (BR 
route)[111] presupune prepararea inițială a unui compozit 
multifilament nereactat constituit din filamente de Nb introduse într-o 
matrice de bronz. Acest compozit este înconjurat de o barieră (de tantal 
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sau niobiu și tantal [112]) care separă multifilamentele de o teacă de 
cupru. Ulterior, pentru producerea firului final de Nb3Sn sunt realizate 
tratamente mecanice și termice.  

Filamentele de niobiu-staniu sunt reunite în grupuri hexagonale 
ce au un diametru de aproximativ 2 µm.  
În Fig.4.41 sunt prezentate imaginile SEM ale firului de Nb3Sn cu barieră 
de tantal obținute înainte (a și b) și după (c și d) tratamentul termic.  

 

Fig.4.41. Imagini SEM obținute înainte (a și b) și după (c și d) tratamentul termic al 
firului de Nb3Sn (BR route) cu barieră de tantal. Rezultatul măsurătorilor EDX ale 

probei înainte de tratamentul termic este prezentat în figura (b). 

Se observă că procesul termic a determinat fisurarea filamentelor 
de Nb și trecerea unor părți din acestea în spațiul ocupat anterior doar 
de matricea de bronz. Compoziția firului înainte de tratamentul termic 
prezentată în Fig.4.41, b indică o bună separare a filamentelor de Nb în 
matricea de bronz.  

Deși imaginile SEM sunt clare, trebuie să subliniem că acestea au 
fost obținute după un proces de prelucrare (polisarea probei) care poate 
modifica proba, influențând calitatea informațiilor achiziționate.   

Imagini SEM asemănătoare celor din Fig.4.41 au fost obținute cu 
proba de fire de Nb3Sn cu barieră de tantal și niobiu (Fig.4.42). Imaginile 
din Fig.4.42 a, b, c sunt ale probei înainte de tratamentul termic iar 
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celelalte două (d și e) sunt obținute după ce proba a fost tratată termic.  
Și în acest caz apare procesul de fisurare a filamentelor de Nb, 
desprinderea de părți din ele și integrarea acestora în matricea de bronz 
ca urmare a tratamentului termic. O prezentare amănunțită a 
compoziției firului de Nb3Sn tratat termic este dată în Fig. 4.42, e. Se 
observă că doar partea denumită „nucleu” mai are după procesul termic 
o compoziție apropiată de cea a filamentului înainte de tratament  
(Fig.4.41, b). 

 

Fig.4.42. Imagini SEM obținute înainte (a, b, c) și după (d și e) tratamentul termic al 
firului de Nb3Sn (BR route) cu barieră de tantal și niobiu. Rezultatul măsurătorilor 

EDX ale probei după tratamentul termic este prezentat în figura (e). 

Tomografia ca metodă de inspecție non-invazivă este totuși mai 
importantă în evaluarea caracteristicilor fizico-tehnice ale firelor 
supraconductoare chiar dacă nu sunt atinse rezoluții asemănătoare 
metodei SEM. Pentru o energie a fascicolului de raze X care să permită 
penetrarea firului, rezoluția maximă utilizabilă este de 2 µm (când se 
obține o imaginea clară) ori 3 µm (când imaginea nu este clară). Datorită 
faptului că la aceste fire structurile componente sunt sub 3 µm 
reconstrucțiile nu sunt foarte clare. Totuși pot fi observate câteva 
caracteristici ale acestor filamente. 

Rezoluția de scanarea a fost testată cu masca Jima așezată în fața 
sursei. Valorile tensiunii și curentului sursei sunt cele utilizate pentru 
scanarea obiectului. Fig.4.43 prezintă rezoluția maximă posibilă pentru 
parametrii de scanare. 
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Fig.4.43. Rezoluția maximă posibilă pentru scanarea celor două filamente fabricate 
prin tehnica bronzului. 

Studiile tomografice au fost realizate pe fire ce au o barieră de 
protecție din tantal dar și pe fire ce au o barieră de niobiu pe care este 
situată la interior o jachetă de tantal [112]. Ca și în cazul precedent, firele 
supraconductoare au fost studiate înainte și după ce au fost supuse unui 
tratament termic. Spre deosebire de cazul anterior, tratamentul termic 
nu a modificat prea mult rezistența mecanică a firelor. Pentru a putea 
face o comparație între cele două tipuri de fire s-a efectuat scanarea la 
aceleași valori de tensiune și curent, același timp de expunere și 
sensibilitate a detectorului cât și același prefiltru (o foiță de zirconiu de 
50 µm). S-a lucrat la dimensiuni cât mai apropiate ale voxelului pentru 
cele două tipuri de fire. 
 
4.1.2.1. Firul supraconductor Nb-Sn cu barieră de tantal 

Reconstrucția firului cu barieră de tantal netratat termic este 
zgomotoasă și contrastul dintre filamente și matricea de bronz mai  slab 
datorită densității mari a filamentelor de Nb precum și a mantalei de Ta 
(16.65 g/cm3) față de cea a Nb (8.57 g/cm3) (Fig.4.44). 

Au fost măsurate razele cilindrilor externi și interni (bariera de 
Ta care învelește filamentele de Sn și Nb) ale firului precum și grosimea 
barierei de tantal (Fig.4.45).  Pentru măsurarea parametrului de răsucire 
a fost folosit centrul cercurilor ce aproximează doua secțiuni ale firului 
ce conține filamentele micronice de niobiu-staniu. A fost verificat dacă 
aceste două centre sunt aproximativ suprapuse și s-a măsurat distanța 
dintre ele, obținându-se o valoarea de 0.7177 mm. În cele doua secțiuni 
a fost selectat un grup hexagonal de filamentele micronice de niobiu-
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staniu pentru care s-a încercat urmărirea deplasării lui pe distanța de 
0.7177 mm. Deoarece acest lucru nu a fost posibil a fost ales ca punct de 
reper în apropierea grupului hexagonal un spațiu cu o densitate mai 
scăzută, aflat la marginea barierei de tantal care poate fi observat clar în 
cele doua secțiuni ale firului. A fost determinat unghiul rezultat în urma 
răsucirii elementului față de centru considerând poziția reperului în cele 
doua secțiuni ale firului. S-a obținut un unghi de 16.3918 grade de-a 
lungul a 0.7177 mm, care înseamnă un parametru de răsucire de 15.76 
mm, valoare comparabilă cu cea din literatură (Fig.4.46) [112].  

 

Fig.4.44. Fir de Nb3Sn cu barieră de tantal înainte de a fi supus tratamentului termic. 
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Fig.4.45. Măsurarea razei firului (a), razei cilindrului unde se află filamentele 
micronice de niobiu-staniu protejate de bariera de tantal (b) și a grosimii barierei de 

tantal (c). 

   

 

Fig.4.46. Fir de Nb3Sn cu barieră de tantal: măsurători pentru calcularea parametrului 
de răsucire. 

În acest caz nu a fost posibilă determinarea fermă a grupurilor 
hexagonale de filamente de niobiu-staniu datorită rezoluției mici și 
zgomotului mare. 

Un studiu similar celui precedent a fost realizat cu firul de Nb3Sn 
cu bariera de tantal care a fost tratat termic, măsurându-se diametrul 
extern și cel intern al firului, grosimea barierei de tantal și parametrul de 
răsucire. În plus, a fost măsurată dimensiunea unui grup hexagonal de 
filamente de niobiu-staniu. De asemenea, s-a realizat o comparație a 
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profilului firului în cele două situații: înainte și după tratamentul termic. 
În Fig.4.47 sunt prezentate secțiunile transversale și longitudinale ale 
firului tratat termic.  

 

Fig.4.47. Fir de Nb3Sn cu barieră de tantal după tratamentul termic. 

Valorile obținute pentru diametrul cilindrului extern și pentru 
diametrul cilindrului  intern au fost 2x0.4098 mm respectiv 2x0.2958 
mm (Fig.4.48) iar grosimea barierei de tantal a fost de 0.01836mm. 
„Diametrul” unui hexagon cu filamente de Nb-Sn a fost de 0.01901 mm 
(Fig.4.49) iar valoarea parametrului de răsucire a fost de 15.628mm 
(Fig.4.50), similară valorii obținute pentru firul netratat termic. 

 

Fig.4.48. Măsurarea razei cilindrului intern și a celui extern.  
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Fig.4.49. Măsurarea grosimii barierei de tantal și a diametrului unui hexagon cu 
filamente  niobiu-staniu.  

 

Fig.4.50. Determinarea parametrului de răsucire al firului tratat termic. 

Datorită tratamentului termic la care a fost supus acest 
supraconductor realizat prin tehnica bronzului în structura sa au apărut 
pori atât în matricea de Cu ce protejează filamentele de Nb, în matricea 
de bronz (locul liber unde nu se regăsește nici un filament de Nb) și 
printre filamentele de Nb plasate tot în matricea de bronz.  

Pentru o bună determinarea a acestor pori am reușit să distanțez 
cele 3 zone și să execut o analiză de porozitate pe fiecare zonă(Fig 4.51). 
După ce analiza a fost întocmită pe cele 3 zone ele au fost reunite 
realizându-se o analiză de porozitate generală a supraconductorului. 
(Fig. 4.52). 
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Fig.4.51. Analiza de porozitate pentru cele 3 zone separat 

 

Fig.4.52. Analiza de porozitate de ansamblu pentru întreg supraconductorul. 
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Procentul de pori determinat în matricea de Cu a fost de  0.77%, 
în regiunea de bronz cu filamente (cilindrul intern) s-a determinat un 
volum de pori de 0.25% iar în ultima regiune de bronz fără filamente 
avem un volum de pori de 3.82% din volumul de material studiat. 

Și aici a fost posibilă compararea profilului firului în cele două 
situații, înainte și după tratamentul termic, deoarece scanarea lui s-a 
efectuat în aceleași condiții referitoare la: energia de străpungere a 
fascicolului de raze X, rezoluția fascicolului de raze X,  prefiltru pentru 
scanarea obiectului, timpul de expunere al detectorului (Fig.4.53).  

 

Fig.4.53. Compararea profilelor firului cu barieră de Ta înainte de tratamentul termic 
(a) și după ce a trecut prin tratamentul termic (b). 

Pe profilul firului prezentat în Fig.4.53 sunt marcate cu dreptunghiuri, 
colorate în albastru, portocaliu și roșu, valorile de gri ale nucleelor de Nb-
Sn, barierei de Ta respectiv al matricei de bronz. Valorilor medii de gri 
ale nucleelor de Nb-Sn înainte și după tratamentul termic  au fost 
18191.9 respectiv  20505.9. Se obține o valoare medie de gri ușor mai 
mare pentru firul tratat termic . 
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4.1.2.2. Firul supraconductor Nb-Sn cu barieră de niobiu și întăritură de 
tantal 

Un alt fir preparat prin BR route și studiat prin scanare 
tomografică este cel cu barieră de niobiu cu întăritură de Ta ce înconjoară 
bariera de Nb. 

 

Fig.4.54. Firul netratat termic de  Nb3Sn cu barieră de Nb și întăritură de Ta.  

La firul netratat termic prezentat în Fig.4.54 se pot distinge clar 
întăritura de Ta și bariera de Nb. Având densități foarte diferite cele două 
materiale se disting bine la scanarea tomografică. În Fig.4.55, ce 
reprezintă o expunere 3D a firului, se observa că întăritura de tantal 
înfășoară elicoidal bariera de Nb. Componentele acestui fir au 
dimensiuni similare celor ale firului precedent cu barieră de Ta. Raza 
mare a firului este 0.41 mm iar raza barierei de Nb de 0.29 mm. Grosimea 
barierei de Nb este de doar 0.01296 mm iar întăritura de Ta are grosimea 
de 0.01093 mm, asemănătoare grosimii tantalului de la firul precedent 
(Fig.4.56). Diametrul nucleului ce cuprinde filamentele de Nb-Sn 
(Fig.4.57) are 0.01612 mm. 
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Fig.4.55. Întăritura de Ta peste bariera de Nb a firului. 

 

Fig.4.56. Firul cu bariera de Nb+Ta: măsurarea diametrului extern și a celui intern 
precum și a grosimii barierei de Nb și întăritura de Ta. 
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Fig.4.57. Diametrul celulei cu filamente Nb-Sn ale acestui tip de fir. 

Pentru determinarea parametrului de răsucire a fost observată 
deplasarea unei celule hexagonale de filamente de niobiu-staniu (situată 
aproape de bariera de niobiu-tantal) pe o distanță de 1 milimetru. 
Această celulă a format un unghi față de centrul firului de la poziția 
inițială la cea finală de aproximativ de 23.72 grade. De aici a rezultat un 
parametru de răsucire de aproximativ 15.18 mm (Fig.4.58). Aceasta 
valoare este similară cu cea a firului cu barieră de tantal înainte și după 
ce a trecut prin tratamentul termic.   

 

Fig.4.58. Determinarea parametrului de răsucire pentru firul de  niobiu-staniu cu 
barieră de Nb+Ta netratat termic. 
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  Varianta tratată termic a firului Nb-Sn cu barieră de Nb și 
întăritură de Ta are aceleași caracteristici geometrice ca cea netratată. În 
Fig.4.59 este prezentată o imagine de ansamblu a acestui fir ce a fost 
scanat și reconstruit utilizând micro-tomograful din dotare. 

 

Fig.4.59. Secțiunile transversală și longitudinală (stânga și dreapta) ale reconstrucției 
firului de niobiu-staniu cu barieră de Nb+Ta tratat termic precum și o imagine 3D. 

Au fost măsurate raza firului, raza cilindrului intern și cea a 
barierei de Nb+Ta, grosimea barierei de niobiu și a barierei de Nb întărită 
cu Ta (Fig.4.60). De asemenea a fost măsurată celula hexagonală cu 
filamente de niobiu-staniu (Fig.4.61). 
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Fig.4.60. Raza firului (a), cilindrului interior (b), grosimea mantalei de Nb (c) și a 
întăriturii de Ta (d). 

 

Fig.4.61. Dimensiunea unei celule hexagonale de filamente de Nb3Sn. 

În Fig.4.62 este prezentat efectul deformărilor mecanice asupra 
continuității fizice a componentelor firului supraconductor. Deformările 
au fost substanțiale, deformându-se matricea de bronz în care au fost 
introduse filamentele și chiar și circularitatea barierei în care au fost 
ținute filamentele [113]. Însă nu s-au observat rupturi, crăpături sau alte 
defecte de acest fel ale filamentelor Nb-Sn, ca în cazul firelor produse prin 
tehnica Sn intern. S-a demonstrat astfel că prin tehnica bronzului se pot 
produce fire mai rezistente la factori externi fizici după ce au trecut prin 
tratamentul termic. 
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Fig.4.62. Rezistența  la acțiuni fizice externe a firului Nb-Sn fabricat prin tehnica 
bronzului și tratat termic.  

Pentru determinarea parametrului de răsucire al acestui fir 
supraconductor s-au selectat două secțiuni aproximate cu cercuri pe 
interiorul barierei Nb-Ta separate una de alta de o distanță de 1mm. Pe 
această lungime de fir, o celulă hexagonală de niobiu-staniu s-a răsucit cu 
23.270. Din calculul matematic a rezultat un parametru de răsucire de 
15.47 mm (Fig.4.63).  

 

Fig.4.63. Calcularea parametrului de răsucire al firului. 

  În toate cele patru cazuri dimensiunile exterioare ale filamentelor 
cât și factorul de răsucire se potrivesc cu cele descrise în articole de 
specialitate [114 ]. 
 Ca și în cazul supraconductorului cu bariera de Ta după ce a trecut 
printr-un tratament termic au apărut pori (goluri) atât în matricea de 
bronz ce conține filamentele de Nb3Sn, în matricea de bronz fără 
filamente în și în matricea de Cu. Ca și la supraconductorul anterior și aici 
am efectuat un studiu de porozitate pe fiecare regiune în parte reunind 
în final toate părțile pentru a avea o imagine completă. 
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Fig.4.64. Analiza de porozitate pentru matricea de Cu. 

 

Fig.4.65. Analiza de porozitate pentru matricea de bronz în care nu se află filamente de 
Nb3Sn. 



131 

 

 

Fig.4.66. Analiza de porozitate pentru matricea de bronz în care se află filamentele de 
Nb3Sn 

 

Fig.4.67. Analiza de porozitate pentru întreg supraconductorul. 

A fost determinat un volum al porilor de 0.185% din volumul 
matricei de Cu (Fig 4.64), de 10.69 % din volumul matricei de bronz unde 
nu se afla filamente de Nb3Sn (Fig 4.65) și de 0.5325 % din volumul 
matricei de bronz unde sunt inserate filamentele supraconductoare (Fig. 
4.66). În Fig.4.67 este prezentată analiza de porozitate a întregului fir 
supraconductor. 
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Am comparat și în acest caz nivelurile de gri ale celulelor de 
niobiu-staniu ale firului netratat termic cu cele ale firului tratat termic. 
Profilul firului netratat termic cuprinde nuanțele de gri ale celulelor de 
niobiu-staniu, bariera de niobiu cu și fără întăritura de tantal și partea de 
bronz (Fig.4.68). 

 

Fig.4.68. Profilul firului cu barieră de Nb+Ta înainte de tratamentul termic. 

Ca și în cazul firului precedent au fost marcate nuanțele de gri 
pentru matricea de bronz cu roșu, cele pentru celulele de niobiu-staniu 
cu albastru, cele pentru bariera de niobiu la care a fost adăugată 
întăritura de tantal cu portocaliu și cele ce reprezintă doar bariera de 
niobiu cu verde. În același fel s-a procedat și în cazul firului tratat termic 
(Fig. 4.69). 

 

Fig.4.69. Profilul firului cu barieră de Nb+Ta după tratamentul termic. 

Și la acest tip de fir supraconductor se observă o creștere a 
nivelului de gri după tratamentul termic al firului. Dacă înainte de 
tratamentul termic media nuanțelor de gri a filamentelor Nb-Sn era de 
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27775.8, după ce au trecut prin tratamentul termic această medie a urcat 
la 31654.7  

 

4.2. Reconstrucția tomografică a firelor 
supraconductoare de NbTi 

 

Fig.4.70. Structura model a unui fir de  NbTi  de tip 2. 

În literatura de specialitate nu s-au găsit studii dedicate 
reconstrucției tomografice a firelor cu filamente NbTi. În Fig.4.70 este 
prezentată o structură model a acestor fire. Deoarece Ti și Cu au valori 
apropiate pentru coeficienții de absorbție a razelor X, filamentele de 
NbTi aflate în învelișul de cupru din fir sunt dificil de observat. 

În  figurile 4.71 si 4.72 sunt reconstrucțiile tomografice ale firelor 
de NbTi de tip 1 si de tip 2 pe care le-am realizat în baza unor măsurători 
cu un detector de tip arie 4096x4096 pixeli folosit și la studierea firelor 
de Nb3Sn, cu observația că aici s-a renunțat la procedura de bining a 
detectorului. Filamentele de NbTi se văd cu o anumită dificultate iar pe 
reconstrucția din Fig.4.72 apar și artefacte de tip inel.   
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Fig.4.71. Reconstrucția tomografică a firului de NbTi de tip 1.  

 

 

Fig.4.72. Reconstrucția tomografică a firului de NbTi de tip 2. 
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Concluzii  
 
 În acest capitol este prezentată aplicarea metodei de examinare 
tomografică la investigarea structurii interne a firelor supraconductoare 
de Nb3Sn și NbTi. Metodele tomografice de scanare, algoritmii de 
reconstrucție și metodele de prelucrare a imaginilor reconstruite au fost 
adaptate pentru realizarea acestor caracterizări. 
 Filamentele supraconductoare, ca părți componente ale firelor 
supraconductoare de Nb3Sn și NbTi sunt structuri de ordinul micronilor, 
pentru vizualizarea lor fiind necesară realizarea unei scanări 
tomografice de înaltă rezoluție. Deoarece o rezoluție înaltă se obține cu 
un fascicol de putere mică care are ca rezultat o imagine de un contrast 
foarte slab și plină de zgomot static, s-a ales o sursă de raze X mai 
puternică chiar dacă rezoluția a fost ceva mai mică. 

A fost realizată reconstrucția tomografica a firelor 
supraconductoare bazate pe Nb3Sn preparate prin metodele Sn intern și 
tehnica bronzului.  

Au fost caracterizate tomografic firele cu 19 si 37 filamente Nb3Sn 
produse prin metoda Sn intern analizându-se microstructura înainte și 
după tratamentul termic pentru relevarea unor caracteristici de interes 
cum sunt integritatea structurală a barierelor de Ta, dezvoltarea unor 
goluri în depuneri și consumarea lor în procesul de aliere, formarea de 
crăpături și umflarea tuburilor de Nb în timpul difuziei staniului. A fost 
măsurat pasul de răsucire al filamentului în fir înainte și după 
tratamentul termic și s-a observat că acesta a rămas neschimbat. De 
asemenea, au fost verificate caracteristici ale firului cum sunt diametrul 
extern și intern precum și numărul de nuclee de Sn iar rezultatele 
obținute au fost în concordanță cu cele date de producător, ceea ce indică 
faptul că ce s-a măsurat și reconstruit a fost corect. S-a constatat că firul 
supraconductor cu 37 de nuclee de staniu este mai sensibil la stresul 
mecanic decât cel cu 19 nuclee de staniu, în cazul primului tip apărând 
mai multe fisuri și crăpături. 

 Firele supraconductoare de Nb3Sn obținute prin tehnica 
bronzului, studiate tomografic și prin microscopie electronică sunt 
constituite din filamente de niobiu-staniu reunite în grupuri hexagonale 
ce au un diametru de aproximativ 2 µm înconjurate de o barieră de tantal 
sau niobiu și tantal. Măsurătorile SEM și EDX au arătat rezultatul 
tratamentului termic la care au fost supuse probele prin apariția 
proceselor de fisurare a filamentelor de Nb și schimbarea compoziției 
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componentelor firelor față de situația anterioară tratamentului termic. 
Măsurătorile tomografice au relevat apariția porilor după tratamentul 
termic însă aceste fire sunt mai puțin fragile la aplicarea unei tensiuni 
mecanice externe față de cele produse prin tehnica Sn intern.  

Reconstrucția tomografică a firelor de NbTi s-a realizat cu o 
anumită dificultate, datorită dimensiunilor reduse ale filamentelor și 
factorului de absorbție apropiat al Cu și Ti  care face să nu se distingă clar 
filamentele de NbTi  în raport cu matricea de Cu.  
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5. Cabluri supraconductoare caracterizate prin 
tomografie de raze X și analiză de imagini 
 

În acest capitol sunt prezentate rezultatele examinării 
nedistructive a unor cabluri supraconductoare de tip CICC realizate în 
cadrul proiectelor DEMO. Programul DEMO (the DEMOnstration power 
plant) este succesorul programului ITER. Prin tranziția de la ITER la 
DEMO cercetarea fuziunii nucleare trece de la faza de laborator la cea 
condusă pe criterii industriale și tehnologice. Proiectarea sistemului de 
magneți supraconductori se bazează pe conceptul de cablu CICC care 
constă din structuri complexe de câteva sute de fire răsucite 
supraconductoare și de cupru bine împachetate și structuri de răcire – 
toate înfășurate în folii de oțel și introduse în țevi relativ groase de oțel 
inoxidabil. Sistemele de magneți supraconductori constau în principal 
din patru feluri de bobine: CS, TF, PF și CC. 

  

5.1. Cablu supraconductor de tip TF cu fire de Nb3Sn 
 

Una din opțiunile de împachetare a bobinelor de câmp toroidal 
propusă de ENEA presupune un cablu rectangular în care sunt canale 
mici, distribuite pe tot volumul său cu scopul reducerii presiunii interne 
(Fig.5.1). ENEA este Agenția națională italiană pentru nouă tehnologie 
care a furnizat cablul pe care l-am examinat tomografic. Prototipul CICC 
bazat pe fire supraconductoarea de Nb3Sn a fost proiectat, fabricat și 
testat în cadrul activităților DEMO EUROFusion [115-117]. Scopul 
acestor activități este de a realiza la costuri reduse supraconductori care 
să opereze la câmpuri mai înalte decât supraconductorii de câmp 
toroidal ITER. Geometria rectangulară a fost obținută prin compactarea 
unui cablu rotund introdus într-un tub rotund de oțel. În evaluarea 
performanței termo-hidraulice a cablului [118-119]  este esențial să fie 
considerate posibilele căi de transport ale heliului în interiorul CICC. 
Ceea ce se observă adesea la analiză 2D, în secțiune transversală este 
prezența unor goluri locale situate pe colțurile interioare ale cablului. 
Acest lucru se datorează faptului că geometria dreptunghiulară se obține 
prin compactarea unui supraconductor rotund introdus în interiorul 
unui tub de oțel. Caracterizarea 3D a acestor goluri în secțiune 
transversală este de importanță fundamentală pentru a înțelege dacă 
canalele se extind longitudinal astfel încât să fie considerate canale 
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pentru circulația heliului supercritic în CICC, și în paralel la 
mănunchiurile de fire și canalele de reducere a vârfurilor de presiune. 
Este important de analizat posibilele deformări ale de firelor sau daunele 
la nivel de fire produse de transformările de geometrie de la cablu rotund 
la cel rectangular, considerând și fracția de goluri relativ mică existentă 
în mănunchiurile de fire (27-28%). Pe de altă parte, traiectoriile 
complexe ale firelor multifilamentare intercalate în volumul cablului 
conductor nu pot fi ușor prezise, ele având influențe asupra 
performanțelor hidraulice și electromagnetice ale CICC. Proprietățile 
electrice critice sunt puternic influențate de statistica unghiurilor firelor 
în raport cu câmpul magnetic. 

Aceasta morfologie complexă poate fi observată prin tomografie 
de raze X 3D [100,120-122]. Tehnica aceasta permite o analiză eficientă 
a microstructurii care poate releva informații importante referitoare la 
omogenitatea golurilor, modelare avansată 3D a geometriei firelor și 
furnizează un ghid pentru proiectarea cablurilor CICC. 

Puține studii realizate cu micro-tomografie de raze X de laborator 
[67, 123, 124] sau sincrotroane [125, 126] au fost dedicate modelării 3D 
a firelor multifilamentare supraconductoare. 

 

Fig.5.1. Prototipul ENEA DEMO al cablului supraconductor de tip TF  

Vizualizarea detaliilor arhitecturii firelor cu diferite topologii, 
inspectarea perfecțiunii geometrice a elementelor componente și 
determinarea neinvazivă a factorului de răsucire al firelor Nb3Sn și MgB2 
au fost principalele rezultate obținute în lucrările [67, 123]. Comisso et. 
al. [124] au utilizat scanări tomografice succesive pentru a analiza 
interacția la contactul firelor supraconductoare Nb3Sn cu cele de cupru 
într-un cablu CICC mai vechi, determinând fracția de goluri, factorul de 
răsucire și traiectoria firelor Nb3Sn.  

Imaginile de înaltă rezoluție ale cablului CICC studiat au fost 
obținute prin combinarea unei surse de raze X de energie/intensitate 
mare cu spot focal mic cu o gamă de detectori de tip arie, de 
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rezoluție/eficiență mare. Pentru a estima capacitatea metodei XCT de a 
efectua o inspecție relevantă a secțiunii transversale complete a cablului 
supraconductor ENEA CICC (cu dimensiuni interioare de 66x25 mm) au 
fost evaluate două configurații: 

1. Sursă de raze X monopolară (maximum 300 kV) cu un 
spot focal de câțiva zeci de microni. 

2. Sursă de raze X bipolară (maximum 450 kV) cu un spot 
focal de aproximativ 100 de microni. 

Cele două sisteme XCT au fost combinate cu detectoare de raze X de tip 
arie.  
 

5.1.1. Analiza integrității structurale 
 Secțiuni de ~150 mm din cablul supraconductor ENEA au fost 
scanate cu ambele tomografe (unul cu o sursa microfocus ce funcționa la 
300 kV și altul cu o sursa bipolară ce a funcționat la 450 kV) (Fig.5.2). 
Volumele reconstruite au fost eșantionate la ~15 µm/voxel în primul caz 
datorită detectorului de tip matrice de înaltă rezoluție (4Kx4K, 100 
µm/pixel). Rezoluția voxelului la scanări >400 KV a fost de ~50 µm/voxel 
datorită combinării unui spot focal mai mare cu un detector matrice 
(2Kx2K, 200 µm/pixel). 

 

Fig.5.2. Tomograme de raze X ale cablului prototip ENEA DEMO CICC: (a) transversală 
(scanată la 400 kV, 50 µm per voxel) și (b) axială (scanată la 300 kV, 15 µm per voxel).  

Ambele măsurători au furnizat suficiente informații pentru o 
evaluare exactă a integrității microstructurale. Conform Fig.5.2, firele 
supraconductoare, firele de cupru, foliile de înfășurare precum și 
structurile de răcire se văd cu claritate. Spiralele de răcire nu prezintă 
deformări semnificative. Sunt vizibile regiunile de interacțiune a firelor 
supraconductoare cu structurile de răcire și firele de cupru. Geometria 
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complexă a foliei de împăturire (0.1 mm) și integritatea sa structurală 
sunt clar dezvăluite.  

 

5.1.2. Analiza cantitativă 
În cadrul acestei analize s-a pus accentul pe modelarea 3D a 

distribuției golurilor și a geometriei firelor multifilamentare. Doar 
imaginile de contrast și rezoluție ridicată obținute în urma scanării la 
400 kV pot fi folosite pentru procesarea fiabilă în vederea detectării 
traiectoriilor firelor supraconductoare și a golurilor. Imaginile 
semnificativ zgomotoase preluate la 300 kV pot fi utilizate numai la 
evaluarea integrității structurale. 

5.1.2.1. Distribuția golurilor 
Fracția de goluri este dată de raportul dintre aria de goluri și aria 

interioara a probei de CICC. Determinarea acestei fracții de goluri se 
bazează pe utilizarea multiplelor praguri ale histogramei de nivele de gri 
ale volumului tomografic (Fig.5.3, a). Distribuția golurilor este 
prezentată sub formă de coduri de culoare a porilor. În calculul nostru, 
care a fost posibil doar pentru imaginile ce au contrast ridicat (scanate la 
400 kV) valoarea fracției de goluri a fost estimată la 0.30±0,02, care este 
în acord cu specificația nominală a produsului. 

Datorită schimbării geometriei în timpul compactării (de la 
rotund la dreptunghiular) este importantă investigarea golurilor situate 
în colțuri. Inspecția a aproximativ 30 de centimetri de conductor arată că 
nici un „canal” situat pe colț nu este continuu pe toată lungimea sa. De 
fapt, fiecare dintre canalele situate pe colț suferă cel puțin o strangulare 
totală pe 30 cm de cablu. Din imaginile prezentate în Fig.5.3, b am estimat 
volumul golurilor situate pe colțuri la 40.3 cm3 per 1 m de conductor. 
 5.1.2.2. Detectarea firelor și reconstrucția traiectoriilor 
 În [123] și [125] au fost urmărite diferite metode de detectare și 
poziționare automată a firelor, urmate de aplicarea unui algoritm de 
programare liniară pentru conectarea firelor în felii adiacente. 
Algoritmul permite și optimizarea prin utilizarea unor parametri, cum ar 
fi distanța maximă permisă între centrul firului din felii adiacente și 
numărul de felii pe care un fir le poate pierde. 
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Fig.5.3. Distribuția golurilor în cablul prototip ENEA DEMO: (a) distribuția locală; (b) 
golurile de pe colțuri. 

 În studiul nostru, datorită unei impresionante îmbunătățiri a 
rezoluției de eșantionare axială, a fost dezvoltat un algoritm, bazat pe o 
analiză fotometrică, pentru detectarea combinată a firelor și 
reconstrucția traiectoriei. Problema principală a fost de a găsi o poziție 
reală a firelor atunci când acestea sunt foarte apropiate unul de celălalt 
și pe un fundal difuz. Imaginea filamentului este modelată printr-un 
profil gausian 2D întins pe o regiune de 10 x10 pixeli. 
 

 

Fig.5.4. Detecția firelor supraconductoare ce alcătuiesc CICC și poziția lor. 
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 Am dezvoltat un algoritm simplu care potrivește toți pixelii într-o 
caseta dreptunghiulară, destul de mare pentru a cuprinde în ea secțiunea 
unui fir supraconductor. Parametrii profilului gausian sunt măsurați pe 
fiecare pixel și dacă valorile acestuia sunt mai mari decât un prag dat este 
obținută poziția firului. Caseta dreptunghiulară este mutată în altă 
poziție în care procesul este repetat și apoi continuat pe toate feliile. Dacă 
sunt obținute mai multe detecții în aceeași casetă, se realizează un proces 
iterativ prin creșterea valorii pragului, până când se ajunge la o 
convergență. Fig.5.4 prezintă centroizii firelor supraconductoare 
suprapuși pe secțiunea transversală tomografică. Rata de detectare este 
puternic legată de zgomotul de fundal al imaginii. Pentru scanările de 
400 kV un raport semnal/zgomot relativ bun permite o rată de detecție 
de peste 99%. 
 Când toate pozițiile firelor au fost detectate pe toate tomogramele, 
trebuie conectat centriolul secțiunii firelor de la felia „i” la cel 
corespunzător secțiunii de pe felia” i+1”. Acest lucru se face prin 
potrivirea tuturor centroizilor din toate feliile folosind o funcție 
polinomială sau suma sinusurilor de ordinul n (în cazul nostru, am ales n 
= 8). În Fig.5.5, a este prezentat graficul 3D al traiectoriei firelor (doar 
20% sunt reprezentate grafic, din numărul total de 1232 de fire 
detectate). În aceeași figură este prezentat un singur fir în secțiune 
transversală de formă eliptică, rezultată prin aproximarea pixelilor 
firelor cu o funcție gausiană 2D. Astfel, se pot extrage valorile din contur 
care sunt chiar pe marginea firului supraconductor. 
 Un parametru de inginerie important al conductorului CICC este 
parametrul cos (θ). Acesta reprezintă raportul dintre lungimea 
conductorului și lungimea medie a firelor. Datele de intrare pentru 
calcularea parametrului cos (θ), adică lungimea unui fir reconstituit, sunt 
reprezentate grafic în Fig.5.5, b în timp ce proiecția plană a traiectoriilor 
mai lungi cu 5% decât media sunt reprezentate în Fig.5.5, c. Parametrul 
cos (θ) pentru o proba de conductor cu lungime de aproximativ 120 de 
milimetri este de 0.96. 
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Fig.5.5. (a) Reprezentarea 3D a reconstrucției firelor supraconductoare (au fost 
reprezentate doar 20% din totalul traiectoriilor) și, separat, un singur fir 
supraconductor în secțiune eliptică (b) lungimea normată a firelor (lungime medie – 
lina verticală albastră, lungime mai mare cu 5% decât media – linia verticală portocalie) 
(c) traiectoria firelor mai lungi cu 5% decât media proiectat pe un plan transversal. 

 

5.2. Cablu supraconductor de tip TF cu fire de NbTi 
 

 Acest studiu tomografic a fost realizat pe un supraconductor 
(CICC) compus din fire  de NbTi combinate cu fire de Cu. Ca și în cazul 
cablurilor cu fire de Nb3Sn aceste cabluri au o geometrie rectangulară iar 
firele sunt îmbrăcate într-o manta protectoare de oțel inoxidabil. 
Performanțele lor depind foarte mult de parametrii structurii interne 
[127, 128] cum ar fi pasul de răsucire (TP-twist pitch) și fracția de goluri. 
Într-o prima parte a acestui studiu a fost necesara alegerea unei metode 
potrivite de scanare tomografică capabilă să furnizeze imagini de calitate 
ale probelor de CICC. În partea a doua, au fost realizate analize calitative 
ale imaginilor tomografice referitoare la integritatea structurală a firelor, 
foiței învăluitoare de otel și a țevilor de oțel inoxidabil. În final, a treia 
parte conține analiza cantitativă în termenii fracției de goluri, 
omogenității golurilor și a geometriei firelor individuale în 3D.   

 

5.2.1. Optimizarea setup-ului microtomografic 
Analizele de microtomografie de raze X ale probelor tipice de CICC 

pun probleme serioase datorită formei lor voluminoase (cu secțiuni 
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rectangulare cu dimensiunea caracteristica mai mare de 30 mm) și 
numărului atomic mare al elementele principale Cu, Nb, Ti, Fe 
componente ale cablului supraconductor.  

Studierea CICC-NbTi s-a realizat cu o instalație de tomografie de raze 
X aparținând INFLPR dotată cu o sursă deschisă de raze X de tip 
microfocus ce poate să susțină la un  voltaj de 225 kV o putere de 15-30W 
a spotului focal. Pentru această sursă au fost folosite ținte de W cu 
ferestre din diferite materiale (Be, Al, Cu sau diamant). Puterea sursei de 
raze X folosită în acest experiment a fost însă mai mica decât cea folosită 
pentru cablul cu Nb3Sn. Pentru procesări cantitative este necesară 
reconstrucția diametrului firului  (~0.8 mm) pe cel puțin 20 pixeli de 
imagine. Imaginile de înaltă rezoluție (diametrul pixelului40 m) pot fi 
obținute cu o combinație de sursă de raze X cu spot focal mic de 
energie/intensitate mare și un detector de tip arie de rezoluție/eficientă 
mare. Au fost testate două posibile metode de scanare microtomografică: 

- configurația cu fascicol tip con asociat cu un detector de tip 
matrice de siliciu amorf de înaltă rezoluție (XRD 1622 de la Perkin 
Elmer) 

- configurația cu fascicol de tip evantai asociat cu un detector liniar 
de înaltă putere bazat pe scintilatoare individuale (X-Scan-f3-iHE 
de la DT Detection Technology). 

Fig.5.6 prezintă o imagine a aranjamentului microtomografic 2D utilizat 
în măsurători. 

 

Fig.5.6. Instalația de scanare folosind geometria de tip evantai și sursa deschisă de 
raze X pentru scanări de rezoluții înalte. 
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Configurația cu fascicol de tip con are cea mai mare utilizare însă 
pentru probe voluminoase și de înaltă densitate imaginile au contrastul 
mai slab și prezintă neclarități datorită împrăștierii razelor X [129]. Fig.2 
demonstrează clar diferența între reconstrucțiile tomografice ale 
probelor CICC în configurațiile de tip con și de tip evantai. Ambele 
măsurători au fost realizate la 210 kV fără o filtrare suplimentară a 
fascicolului. Se poate spune că reconstrucția cu fascicol de tip con 
permite o inspecție de tip defectoscopie. 

 

Fig.5.7.  Reconstrucții tomografice  realizate în configurațiile de tip con (a) și de tip 
evantai (b) 

Calitatea îmbunătățită a imaginilor obținute cu un fascicol tip evantai a 
venit însă cu un preț mare: timpul de măsurare a fost mai mare cu circa 
un ordin de mărime (Fig.5.7).  
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5.2.2. Analiza calitativă a CICC prin micro-tomografie 
Odată stabilită geometria scanării și parametrii acesteia bine 

optimizați (voltaj înalt de 210 – 215 kV cu o putere dezvoltată pe țintă de 
aproximativ 20 W, timpul de achiziție pe o felie de aproximativ 2 min, 
pasul unghiular 1600) s-a trecut la faza de scanare a supraconductorului 
CICC ce măsoară 300 mm lungime. O stivă de proiecții de tip evantai 
(sinograme) cu rezoluție de aproximativ 40 m (în planul orizontal) și 
un pas pe axa verticală cuprins între 0.25 și 1 mm a fost înregistrată. 
Volume Graphics Studio este un program adecvat pentru a fi folosit în 
navigația prin volumul 3D al piesei scanate. În Fig.5.8. este descrisă o 
analiză calitativă a supraconductorului CICC folosind un montaj de 
imagini tomografice. Folia interioară de învelire (grosimea de 0.1 mm) a 
geometriei complexe și integritatea structurală sunt clar evidențiate. 
Toate cele 486 de fire  componente sunt vizibile iar traiectoriile lor pot fi 
urmărite virtual. Structura cablului supraconductor, factorul de răsucire 
al firelor componente, distribuția golurilor și a firelor NbTi/Cu precum și 
contactele dintre fire și mantaua protectoare sunt evidențiate cu acest 
program specializat. Rezoluția spațială obținută prin această tehnică ne 
oferă informații despre integritatea structurală a bării supraconductoare 
(fire subțiate sau chiar rupte din cauza eroziunii) după perioada de 
utilizare. 
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Fig.5.8. Elementele constituente ale bării supraconductoare (mantaua exterioară, 
firele și folia interioara de învelire). În figură sunt evidențiate golurile din colțuri și 

folia învelitoare. 

5.2.3. Analiza cantitativă CICC prin micro-tomografie 
Stiva de felii reconstruite reprezintă datele de intrare pentru o analiză 
cantitativă ce constă din:  

• determinarea fracțiunii de gol local și global 
• factorul de omogenitate al vidului, legat de raportul dintre 

suprafața spațiului gol și perimetrul în secțiunea transversală 2D 
• secvența de răsucire și unghiul de răsucire  al firelor individuale 

distribuite 3D. 
 

Determinarea automată a traiectoriilor firelor supraconductoare de-
a lungul probei ce este investigată în coordonate 3D reprezintă problema 
cheie pentru obținerea parametrilor enumerați anterior. Deoarece CICC 
studiat este format din fire supraconductoare de NbTi și Cu în proporție 
de 2:1 s-a căutat o cale de a distinge între aceste două materiale. Acest 
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lucru nu este cu putință într-o reconstrucție tomografică datorită 
insuficienței contrastului radiologic dintre NbTi și Cu. 
 Pentru a putea face deosebire între cele două materiale am ajuns 
la soluția de a corela optic o imagine șlefuită și corodată chimic a unui 
capăt a supraconductorului CICC cu o imagine asociată obținută 
tomografic. Odată firele identificate în imaginea tomografică se urmăresc 
traiectoriile lor în volumul reconstruit. Fig.5.9 prezintă conceptul de 
diferențiere a firelor de NbTi de cele de Cu. 

 

Fig.5.9. Metoda de a distinge între firele de NbTi și cele de Cu: imagini tomografice ale 
probei CICC obținute pornind de la capătul corodat chimic către interiorul ei, în trepte 

de 0.5 mm. 



149 

 

 Fracția de goluri reprezintă raportul dintre gol și aria interioară a 
eșantionului CICC. Un prag global pentru fiecare felie este calculat ca 
valori de gri corespunzătoare minimului dintre cele două picuri gausiene 
și care se potrivesc cu histograma imaginii (Fig.5.10,a). Binarizarea 
imaginii (Fig.5.10, b) readuce distribuția golurilor (Fig. 5.10,c) care este 
procesată mai departe pentru detectarea perimetrului golurilor 
(Fig.5.10,d). În calculele noastre fracția de goluri reprezintă 0.31± 0.02 în 
bun acord cu valoarea nominală de 0.33 [130]. S-a observat că factorul 
de omogeneitate al golului, care este raportul dintre suprafața normată 
a spațiului gol și perimetrul normat în secțiunea transversală 2D, se află 
în intervalul 2.5 - 2.6. 
 Pentru identificarea automată a firelor, feliile tomografice ale 
eșantionului CICC sunt tratate ca imagini constând din cercuri umplute 
(discuri) care reprezintă fiecare secțiunea transversală a unui fir, toate 
firele fiind conținute într-un dreptunghi cu colțuri rotunjite 
(dimensiunea interioară de 18 x 22 mm). Prin urmare găsind în mod 
corect cât mai multe cercuri pe fiecare felie tomografică reconstruită 
pentru un segment de cablu, se pot identifica toate cercurile 
corespunzătoare unui anumit fir pe măsură ce străbate 
supraconductorul CICC de la un capăt la celălalt. Astfel s-a realizat o 
reconstrucție a firului pe segmentul dat de cablu supraconductor. Dacă 
eficiența detectării cercurilor în fiecare imagine este suficient de mare, 
se poate obține o rată suficientă de reconstrucție a firelor, pentru a 
prezenta interes practic pentru controlul calității cablurilor în timpul 
fabricației sau pentru inspecția după o perioadă de utilizare. 
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Fig.5.10. Fracția de goluri și evaluarea omogenității golurilor: (a) pragul determinat ca 
minim local între picurile histogramei imaginii tomografice; (b)-(d) sunt în ordine 

imaginea tomografică, imagine binarizată (goluri) și perimetrul golurilor.  

Imaginile tomografice au fost procesate cu modulul de dezvoltare 
al prelucrării de imagini LabVIEW pentru a detecta cercurile (IMAQ Find 
Circles [131, 132]). Eficiența detecției cercurilor depinde de contrastul 
de luminozitate dintre pixelii din interiorul cercurilor și pixelii aflați în 
spațiul dintre ele, claritatea marginilor cercurilor și poziția relativă a 
acestora (cercurile care se ating și sunt grupate mai multe la un loc pot 
provoca eșecul algoritmului sau pot produce rezultate eronate). În 
Fig.5.11, a se poate observa că părțile centrale ale imaginii au o 
probabilitate mai mică de detectare a cercurilor decât regiunile 
periferice. Acest lucru este cauzat de faptul că algoritmii de detecție a 
cercurilor utilizează un prag binar al imaginii, iar partea centrală a 
acesteia este ușor mai întunecată datorită artefactelor de întărire a 
fasciculului asociate cu spectrele de energie policromatică de raze X. În 
cazul nostru, utilizând un algoritm îmbunătățit pentru a obține valoarea 
de negru a detectorului din sinograme și presupunând pentru  corecției 
artefactului de întărirea a fasciculului o funcție liniară dependentă de 
distanța până la centrul de rotație, se pot obține eficiențe de detecție a 
cercurilor de 90% sau mai mult pe fiecare tomogramă (Fig.5.11, b) . 
Deoarece există un gradient puternic al coeficientului de atenuare peste 
grosimea jachetei, rămâne o variație foarte ușoară în interiorul secțiunii 
transversale. Acest lucru ne permite să descriem regresia nivelului de gri 
chiar și cu o formulă simplă de compensare liniară.  
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O îmbunătățire suplimentară a eficienței detecției ar putea fi 
obținută cu o versiune modificată a funcției IMAQ Find Circles VI [131], 
care folosește algoritmul de mapare a distanței euclidiene propus de 
Danielsson [20]. 

 

Fig.5.11. Detectarea automată a cercurilor firelor din feliile tomografice. Detecția 
cercurilor înainte (a) și după (b) optimizarea reconstrucției (stabilirea decalajului 

precis al detectorului, îndepărtarea artefactului inelar și compensarea întăririi 
fascicolului) 

 Acest algoritm ar trebui modificat pentru a utiliza în locul unui 
prag global o ajustare locală a pragului de binarizare care s-ar putea 
adapta la variațiile locale ale nivelului mediu de gri al imaginii, ca cele 
cauzate de artefactul de întărire a fasciculului sau alte particularități ale 
algoritmilor utilizați la reconstrucția tomografică. Aceeași metodă 
trebuie utilizată pentru determinarea fracției de goluri prezentată mai 
sus. 
 Apoi se face identificarea cercurilor corespunzătoare aceluiași fir 
supraconductor pe secțiunile adiacente ale stivei. Procesul de 
identificare funcționează destul de bine dacă deplasarea așteptată a 
coordonatelor centrului cercului între secțiunile adiacente este mult mai 
mică decât raza cercului. Pentru cablurile supraconductoare studiate 
aici, unghiul realizat de fire și axa longitudinală a cablului este în jurul 
valorii de 14 iar firele au un diametru de 810 µm. Aceasta permite 
alegerea unui pas de eșantionare de 0.5 - 1 mm pentru secțiunile 
tomografice de-a lungul cablului, care reprezintă o deplasare centrală a 
cercului de cel mult 250 µm între secțiunile adiacente. În aceste condiții, 
a fost posibilă o rată de reconstrucție completă a firelor mai mare de 50% 
pentru o stivă de 13 secțiuni, cu un pas de 500 µm de-a lungul cablului. 
Identificarea cercurilor asociate cu un fir se oprește la prima secțiune 
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unde un cerc suficient de apropiat (mai puțin de o fracțiune din raza 
cercului) de cel prezent în secțiunea anterioară nu a putut fi găsit. 
Menționez că această metodă care urmărește firul se oprește în principal 
din cauza eșecului recunoașterii unor cercuri pe o anumita felie 
tomografică și nu din cauza erorilor care afectează identificarea 
centrelor cercurilor. Există și aici modalități de îmbunătățire ulterioară. 
De exemplu, în cazurile de secțiuni tomografice în care nu a fost 
identificat un cerc candidat aproape de cercurile identificate pe feliile 
precedente se poate extrapola poziția unui cerc de la secțiuni anterioare.  
  

 

Fig. 5.12.  Un set de cinci fire complet reconstituite pe o stiva de 13 secțiuni 
tomografice (a) și corelația dintre pasul unghiular al firelor și distanța până la centrul 

secțiunii pentru toate firele complet reconstituite (b). 

Cu o fracțiune importantă de fire reconstruite pe toate secțiunile 
tomografice disponibile sau doar câteva lipsă, se pot obține informații 
importante precum unghiul mediu realizat de fire cu axul longitudinal al 
CICC, numărul de contacte fir-fir pe unitate de lungime și pasul mediu de 
răsucire a firelor. Aceste informații sunt importante pentru evaluarea 
caracteristicilor mecanice și electrice ale CICC [133]. Pentru eșantionul 
CICC menționat mai sus, un număr de 262 de fire au fost complet 
reconstituite pe 13 secțiuni tomografice. Folosind acest lucru am reușit 
să descoperim modul în care pasul unghiular mediu al firelor depinde de 
distanța lor până la centrul secțiunii cablului, așa cum se arată în Fig.5.12. 
Firele periferice au pasuri unghiulare mai mari decât cele situate în 
regiunea de bază. Acest lucru este ușor de verificat prin navigarea 3D 
prin volumul redat 3D. 
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Concluzii  
 
 Capitolul 5 prezintă rezultatele examinării nedistructive a unor 
cabluri supraconductoare ce intră în componența bobinelor ce creează 
câmpurile poloidale și toroidale.  Au fost caracterizate 3D, utilizând 
tomografia de înaltă putere cablurile bazate pe fire supraconductoarea 
de Nb3Sn și cele cu fire de NbTi.  
 A fost analizată integritatea structurală a cablului cu fire 
supraconductoare de Nb3Sn evaluându-se continuitatea rețelei de pori, 
regiunile de interacțiune ale firelor supraconductoare cu firele de cupru 
și structura de răcire, foliile de înfășurare.   

A fost realizată o modelare 3D a geometriei firelor 
multifilamentare și a distribuției golurilor în cablu. Detectarea firelor și 
reconstrucția traiectoriilor au fost realizate urmărind diferite metode de 
detectare și poziționare automată a acestora, urmând aplicarea unui 
algoritm de programare liniară pentru conectarea firelor între felii 
adiacente. Acest algoritm a permis realizarea unei rate de detecție de 
peste 99% din fire. Un parametru important de inginerie a acestor 
cabluri supraconductoare este cos() ce reprezintă raportul dintre 
lungimea cablului și lungimea medie a firelor. 

S-a constatat ca reconstrucția tomografică a cablului bazat pe fire 
supraconductoare de NbTi se realizează mai bine dacă scanarea se face 
cu un fascicolul de raze X sub formă de evantai combinat cu un detector 
de tip liniar 2D. Calitatea îmbunătățită a imaginilor obținute cu un 
fascicol tip evantai a fost corelată totuși cu un timp de măsurare mai 
mare. 

  Analiza calitativă a cablului a pus în evidență geometria 
complexă și integritatea structurală a firelor, toate cele 486 de fire  
componente fiind vizibile iar traiectoriile lor pot fi urmărite virtual. 
Structura cablului supraconductor, factorul de răsucire al firelor 
componente, distribuția golurilor și a firelor NbTi/Cu precum și 
contactele dintre fire și mantaua protectoare au fost de asemenea 
evaluate. 

Au fost determinate fracțiunile de gol local și global, factorul de 
omogenitate al vidului, secvența de răsucire și unghiul de răsucire  al 
firelor individuale distribuite 3D in cablu. 
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6. Studii tomografice pe structuri 
supraconductoare de temperatură înaltă 

 
6.1. Vizualizarea prin tomografie de raze X a firelor 

supraconductoare de MgB2  

 

Descoperirea în 2001 [134] a supraconductivității di-borurii de 
magneziu (MgB2) cu temperatura critică Tc  39 K a creat multă speranță 
și foarte rapid s-au obișnuit  curbele Hc2(T), care depășesc pe cele ale 
Nb3Sn și s-a stabilit “domeniul de folosire” în aplicații, în jurul 
temperaturii de 20 K. Cercetarea aplicată a fost orientată spre 
îmbunătățirea densității de curent critic și producerea de fire și benzi de 
MgB2. 

În afară de informații despre densitatea locală și despre defecte 
macroscopice cum sunt crăpăturile și porii, imaginile 3D și secțiunile 
selectate pot să ofere informații valoroase despre arhitectura și 
perfecțiunea geometrică a firelor compozite [135]. Vizualizarea 3D este 
importantă în special pentru firele multi-filament de MgB2 utilizate în 
aplicațiile reale (de exemplu, la fabricarea de bobine supraconductoare). 
Necesitatea de a testa calitatea geometrică și defectele firelor, pentru 
îmbunătățirea și dezvoltarea de noi tipuri de fire au fost motive să 
aplicăm vizualizarea tomografică la fire comerciale ca cele produse de 
HyperTech Inc, US (Fig. 6.8). 

 

Fig.6.8. Model de fir supraconductor cu 18 filamente de MgB2 produs de HyperTech. 
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Aceste fire cilindrice de MgB2 (cu 7 si 18 filamente) au fost 
produse de HyperTech Inc prin formare continuă în tub și proces de 
umplere [136]. În aceste fire, nucleele de MgB2 sunt înconjurate de 
bariere de Nb, plasate într-o teacă de cupru și apoi totul învelit într-un 
aliaj Cu-Ni (Monel) [137]. Imaginile reconstruite 3D pot releva defectele 
ascunse care pot fi de ne-observat cu metodele tradiționale de 
microscopie. De exemplu, în Fig.6.9, pe imaginile SEM luate în regim SE 
(electroni secundari) și BSE (electroni retro-împrăștiați) ale firului 
HyperTech Inc cu 7 filamente se pot vedea zone cu posibile defecte. 
Totuși, nu pot fi evaluate natura, forma și importanța unor astfel de 
defecte din imagini 2D. În același timp, navigarea 3D în interiorul 
aceluiași fir permite identificarea defectelor. În special defectele de 
întrerupere a barierei de Nb sau golurile sunt ușor vizibile. Macro defecte 
cum sunt golurile extinse, cu forme neregulate nu rareori pot avea o 
parte ascunsă. Aceasta înseamnă că tomografia este valoroasă nu numai 
datorită posibilității de a detecta defecte cu multă siguranță, dar ea poate 
revela detalii 3D ale formei. Este de așteptat  ca arhitectura diferită a 
firelor să conducă la diferite neuniformități care influențează diferit 
calitatea întregului. Neuniformitatea este exprimată prin uniformitatea 
calității fazei (cristalinitate, morfologie, defecte structurale, impurități, 
marginile granulelor) calitatea distribuției densității (variația densității 
locale), perfecțiunea geometrică. Este un sistem complex și parametrii 
indicați nu sunt independenți.  

 

Fig.6.9. Imagini SEM ale firelor de MgB2 Hypertech (cu 7 nuclee): sus – secțiuni 
transversale, jos secțiuni longitudinale, în modurile SE și BSE. Defectele sunt 

identificate prin cercuri. Diametrul exterior al firului este 8 mm. 
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În studiul tomografic realizat pe fire supraconductoare cu 7 și 18 
nuclee am investigat caracteristicile defectelor și am măsurat diverși 
parametri ai celor două tipuri de fire. Investigația s-a realizat atât pe 
firele netratate termic cât și pe cele supraconductoare obținute în urma 
tratamentului termic. 

În Fig.6.10 sunt prezentate imagini de ansamblu ale celor două 
tipuri de fire de MgB2 înainte de tratamentul termic. 

 

Fig.6.10. Secțiuni realizate prin tomografia computațională ale firelor de MgB2 cu 7 
respectiv cu 18 nuclee netratate termic, produse de HyperTech. 
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 În Fig.6.11 sunt prezentate defecte de construcție observate în 
cazul firelor netratate (aici, cele cu 18 nuclee). Defectul observat și 
evaluat este întreruperea barierei de Nb la unul din nuclee pe o distantă 
care a fost măsurată (Fig.6.11b).  

 

Fig.6.11. Fir de MgB2 cu 18 nuclee. Defect de construcție (bariera de Nb întreruptă) 
măsurat. 

 Tot cu ajutorul tomografiei computaționale s-au realizat diverse 
măsurători ale celor două tipuri de fire între care raza firului și procentul 
de MgB2 din volumul firului (Fig.6.12 și 6.13). Procentul de MgB2 din 
volumul firelor a fost măsurat cu o procedură ce utilizează o funcție a 
programului de reconstrucție VG-Studio Max prin care se calculează 
porozitatea (Fig.6.13). În acest caz nucleele de MgB2 pot fi considerate ca 
pori, în baza nivelului de gri redus observat pe tomogramă pentru ele. 

 

Fig.6.12. Fir de MgB2 cu 7 (a) și 18 nuclee (b) – Măsurarea razelor firelor. 
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Fig.6.13. Fir de MgB2 cu 7 (a) și 18 nuclee (b) – Măsurarea volumului de MgB2 din fir și 
a volumului total al firului 
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 În cazul firului cu 7 nuclee, volumul total măsurat a fost de 2.0820 
mm3 iar cel de MgB2 din nuclee de 0.2355 mm3, rezultând un procent 
volumic de MgB2 de 11,3%. Pentru firul cu 18 nuclee, la un volum de fir 
de 2.0595 mm3  volumul de MgB2 a fost de 0.3267 mm3 (un procent de 
15.86% ). 
 Pentru a fi supraconductoare, firele sunt supuse unor tratamente 
termice, în cazul de față la 650 0C timp de 3 ore respectiv la 700 0C timp 
de 30 min. În urma tratamentelor termice au apărut alte defecte care au 
fost de asemenea investigate tomografic. 
 Tratamentul termic la 650 0C al firelor cu 7 nuclee a condus la 
apariția unui defect major al barierei de Nb care înconjoară MgB2 dar și 
la o modificare de omogenitate a materialului supraconductor aflat în 
celulele de Nb (Fig.6.14). 

 

Fig.6.14. Fir de MgB2 tratat termic la 650 0C timp de 3 ore: (a) și (b)-imperfecțiuni ale 
barierei de Nb de la  centrala; (c) și (d)-imperfecțiuni de omogenitate ale materialului 

supraconductor din celula centrală. 
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La firul cu 18 nuclee tratat termic la aceeași temperatură ca mai 
sus au apărut mai multe defecte ale barierei de Nb, unele mari și cele mai 
multe de dimensiuni reduse (Fig. 6.15). 

 

Fig.6.15. Fir de MgB2 cu 18 nuclee tratat termic la 650 0C timp de 3 ore: Sus este 
prezentat un defect major iar jos sunt indicate defecte minore ale barierei de Nb. 

Tratamentul termic la 700 0C nu a determinat o schimbare 
semnificativă în privința numărului și felului de defecte apărute în fire 
față de cazul anterior. Firul de MgB2 cu 7 nuclee tratat la temperatura de 
700 0C timp de 30 de min conține un singur defect major la bariera de Nb 
de la celula centrală (Fig. 6.16) iar firul cu 18 nuclee are un defect major 
aproape de centrul său și mai multe defecte minore răspândite la celule 
ce se află pe planele interne (Fig. 6.17 și 6.18) ale supraconductorului. 
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Fig.6.16. Fir de MgB2 cu 7 nuclee tratat termic la 700 0C timp de 30 min. 

 

Fig.6.17. Fir de MgB2 cu 18 nuclee tratat termic la 700 0C timp de 30  min: defect major 
prezentat la o celulă apropiată de centrul firului 

 

Fig.6.18. Fir de MgB2 cu 18 nuclee tratat termic la 700 0C timp de 30 minute: defecte 
minore 
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După cum rezultă din exemplele prezentate, tomografia ajută la 
înțelegerea calității geometrice a probei produse în diferite condiții 
tehnologice sau ea permite o analiză comparativă între diferite fire 
pentru aceeași tehnologie. Cele două fire menționate mai sus [138] sunt 
foarte diferite din punct de vedere al perfecțiunii geometrice, chiar în 
absența macro defectelor. Pentru fiecare fir există o diferență de calitate 
a nucleelor supraconductoare chiar dacă acestea sunt localizate în partea 
exterioară sau interioară a firului. Și anume, rugozitatea interfeței (R) 
între Nb și sub elementul MgB2 pentru nucleele interioare este mai mare 
în timp ce perfecțiunea formei cilindrului (CSP) este mai redusă pentru 
aceleași sub elemente. Mai mult, această diferență între nucleele externe 
și cele interne este mai mare pentru firul cu 18 nuclee, dacă comparăm 
cu cel cu 7 nuclee. De asemenea se poate observa calitatea mai redusă din 
punct de vedere al R și CSP a nucleelor interne din firul cu 18 nuclee. 
Aceste rezultate reprezentative arată că analiză tomografică de raze X 
poate juca un rol important în explicarea diferențelor în proprietățile 
supraconductoare ale probelor de MgB2. Totuși, trebuie făcute mai multe 
cercetări în acest domeniu deoarece nu este încă stabilită o relație între 
rezultatele tomografiei de raze X și proprietățile supraconductoare ale 
firelor. 
 

6.2. Evaluarea nedistructivă a îmbinării benzilor 
supraconductoare REBCO prin lipire  

 

Studiile realizate pe conductori acoperiți (CC) bazați pe 
supraconductori de înaltă temperatură (HTS) [139] au făcut posibile 
obținerea de densități de curent ridicate în câmpuri magnetice mari, 
apropiate de limitele teoretice prevăzute pentru aceste sisteme. Aceasta 
realizare împreună cu câmpurile critice foarte mari și temperatura 
critică a acestor materiale au încurajat dezvoltarea magneților HTS de 
câmp înalt și au creat perspectiva mașinilor de fuziune cu câmpuri mari 
[140]. Deoarece nu există încă supraconductori ductili de câmp înalt care 
să poată produce câmpuri magnetice de aproximativ 10 T, magneții de 
câmp toroidal din viitorul tokamak vor trebui să includă încă un 
supraconductor de câmp înalt suport iar ciclul de viață al unei mașini de 
fuziune comercială trebuie să cuprindă opțiuni economice pentru 
înlocuirea acestor bobine. Îmbinările demontabile [141-144] sunt o 
soluție pentru a reduce costurile de înlocuire a bobinelor toroidale 
deoarece pot fi eliminate defectările într-un singur punct ce apar în 
bobinele monolit, permit construcția modulară de magneți 
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supraconductori complecși foarte mari, îmbunătățesc întreținerea 
reactorului prin îmbunătățirea accesului, permit testarea simplificată a 
materialelor componente și fac posibilă introducerea de topologii noi 
pentru reactoarele de fuziune, care altfel nu sunt practice. Un aliaj de lipit 
folosit la îmbinarea benzilor supraconductoare de temperatură înaltă 
(de exemplu: rare-earth-Ba2Cu3O7 –REBCO, Fig.6.19) a fost Pb38Sn62 
[145].  

 

Fig.6.19. Structura multistrat a benzii supraconductoare SuperPower IBAD-MOCVD 
REBCO CC. 

Din considerente ecologice sunt făcute teste de îmbinare a 
supraconductorilor cu aliaje de lipit fără plumb. Astfel, sunt studiate 
aliaje bazate pe indiu și staniu ca In52Sn48 pentru lipirea benzilor REBCO 
[145].  

Porii și crăpăturile existente în îmbinările realizate prin lipire 
influențează profund proprietățile acestor îmbinări. Porii din lipitură pot 
conduce la creșterea rezistenței electrice, la scăderea conductivității 
termice, la o rezistență redusă la electromigrare și la degradarea 
performanței mecanice. În acest sens, porii incluși în lipitură pot cauza o 
deplasare a căilor electrice și termice și o concentrare locală de putere și 
căldură. O certificare a calității lipiturii este dată de standardul IPC-A-
610. În acest standard se consideră că porii din lipitură reprezintă un 
defect dacă aria totală calculată a tuturor porilor din orice lipitură cu 
aliajul de lipit dat este mai mare de 25% din aria întregii lipituri.  
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Fig.6.20. Tipuri de pori într-o îmbinare prin lipire. 

Sunt mai multe tipuri de pori, prezentați schematic în Fig. 6.20: 
macropori-generați de volatilele din aliajul de lipit, micropori (< 25 m) 
care apar la aplicarea aliajului în etapele de finisare a suprafeței, pori de 
contracție ce apar în procesul de solidificare, micropori intermetalici 
cauzați de diferența de viteză de interdifuzie între cupru din substrat și 
staniu din aliajul de lipit, micropori asociați cu găuri din placa de circuit 
imprimat (PCB) și micropori localizați între stratul intermetalic și cupru 
generați de greșeli în procesul de placare cu cupru a plăcilor PCB [146]. 

În esență, pentru HTS sunt raportate două tipuri de îmbinări 
(Fig.6.21), un tip de îmbinare prin suprapunere care permite 
maximizarea ariei de contact pentru a realiza o rezistență redusă și un 
altul de îmbinare în punte în care prioritară este minimizarea separării 
supraconductorilor. Îmbinările prin suprapunere a HTS sunt mai de 
succes deoarece interfețele demontabile sunt metalice în timp ce 
îmbinările cap la cap sunt susceptibile de deteriorări mecanice. 

 

Fig.6.21. Tipuri de îmbinări: îmbinare prin suprapunere și îmbinare punte. 

Datorită relației directe dintre porozitate și durabilitate mecanică 
este importantă determinarea caracteristicilor porilor (dimensiune, 
fracția volumică, forma, distribuția spațială, etc.). Caracterizarea 
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dimensiunii porilor, distribuției și formei lor este realizată în mod 
obișnuit prin tehnici bi-dimensionale metalografice.  

Microtomografia computerizată 3D, ca metodă nedistructivă de 
testare a îmbinărilor prin lipire permite detectarea crăpăturilor și 
porilor din lipitură, definește cu precizie poziția lor și estimează volumul 
fiecărui por. Aceasta deoarece ea a evoluat semnificativ în ultimii ani, 
făcând vizualizări de probe mari, la rezoluție mare (<1 m), posibile 
datorită combinării tomografiei computerizate cu surse de raze X 
microfocusate de înaltă rezoluție și cu metode de reconstrucție și analize 
sofisticate de imagini [147].  

Analiza tomografică pe care am realizat-o pe benzi SuperPower 
Inc IBAD MOCVD 2G REBCO CC [148] lipite cu aliaj de Pb38Sn62 cuprinde 
o etapă în care benzile de scanat au fost sprijinite pe un piedestal 
(Fig.6.22) pentru a reduce eventualele artefacte datorate scanării unui 
obiect foarte îngust și o etapă în care obiectele au fost așezate vertical 
pentru scanare.  

 

6.2.1. Scanarea benzilor REBCO lipite când sunt sprijinite pe un 
piedestal înclinat 

Prima încercare de scanare a benzilor s-a realizat plasându-le pe 
un piedestal care arată ca un paralelipiped tăiat pe jumătate (Fig.6.22). 
Această soluție a fost aleasă deoarece benzile sunt foarte înguste și se 
puteau obține artefacte la examinarea de sus. În plus, s-a încercat 
scanarea cu un fascicul conic. Piedestalul a fost inițial unul din burete ca 
apoi să fie folosit unul modelat cu un printer 3D. Pentru cele trei obiecte 
scanate s-a folosit o sursă de raze X de 160 kV și un curent de aproximativ 
80 A ( putere de 9.8 W pe ținta de raze X). 

Primul obiect investigat este constituit din două benzi REBCO 
și aliajul de lipit dintre ele. 

 

Fig.6.22. Trei piese de scanat plasate pe piedestale. 
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Fig.6.23. Reconstrucția tomografică a obiectului 1: o banda REBCO lipită de o alta 
similară. 

Se pot observa (Fig.6.23) cele două benzi, stratul de aliaj de lipit 
dintre ele plin de pori și straturile de aliaj ce acoperă cele două benzi (de 
sus și de jos) (Fig.6.23c). Majoritatea porilor ce apar în această 
reconstrucție au diametrul de 10-15 m. Cea mai vizibilă structură 
observată este o crăpătură lungă de circa 7.75 mm (Fig.6.24). Alte 
măsurători realizate pe această reconstrucție au fost lungimea benzilor 
lipite (circa 4 mm) și verificarea lățimii benzii (Fig.6.24). 
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Fig.6.24. Măsurarea unei crăpături mari. 

 

Fig.6.25. Măsurarea lungimii și verificarea lățimii benzilor lipite. 
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Fig.6.26. Prezentare generală a imaginii reconstruite a obiectului doi. 

Al doilea obiect  (stiva de două benzi lipite care au fost 
îmbinate prin lipire cu alte două benzi lipite) 

În acest caz s-a evaluat calitatea a trei straturi de aliaj de lipit 
aflate între benzi și cea a stratului de aliaj ce acoperă stiva. Vederea de 
sus și cea laterală prezente în reconstrucția tomografică (Fig.6.26a si b) 
a obiectului permit detectarea poziției benzilor și straturilor de aliaj de 
lipit precum și a unor pori. În vederea de sus (Fig.6.26 a) este marcată 
poziția fiecărei benzi cu o linie albastră. În imaginea centrală (Fig.6.26 c) 
fiecare strat de aliaj de lipit și poziția lui în stivă sunt de asemenea 
marcate cu o linie albastră. Această reconstrucție tomografică de raze X 
are dimensiunea unui voxel de 10 m. Urmărind aceste imagini, se poate 
constata că pe straturile de aliaj de lipit sunt mulți pori și puține 
crăpături, în contrast cu ceea ce s-a observat în cazul primului obiect 
unde crăpăturile erau defectul principal. Primul strat de aliaj de lipit din 
vârful stivei este plin de micropori și de patru macropori care au fost 
măsurați. În Fig.6.27 este prezentată alături de imaginea de reconstrucție 
tomografică și imaginea similară cu măsurătorile macroporilor. În al 
doilea strat din vârful stivei pot fi observați câțiva micropori și două 
crăpături mari. În Fig.6.28 este prezentată imaginea stratului reconstruit 
și o imagine geamănă a acestui strat care conține și măsurătorile celor 
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două crăpături. Al treilea strat de aliaj de lipit conține atât micro și 
macropori cât și crăpături. În Fig.6.29 este prezentată reconstrucția 
tomografică a acestui strat împreună cu măsurătorile defectelor mari 
situate în acest strat. 

 

Fig.6.27. Primul strat de aliaj de lipit din vârful stivei și măsurarea macroporilor. 

 

Fig.6.28. Al doilea strat de aliaj de lipit din vârful stivei și măsurarea a două crăpături 
mari 
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Fig.6.29. Stratul al treilea de aliaj de lipit din vârful stivei și măsurarea unei crăpături 
mari și a unui macropor. 

 

Obiectul al treilea  (stiva de trei benzi lipite care au fost 
îmbinate prin lipire cu alte trei benzi lipite) 

 

Fig.6.30. Prezentarea generală a imaginii reconstruite tomografic a obiectului trei 

În acest caz sunt investigate cinci straturi de aliaj de lipit aflate 
între benzi și straturile aflate pe partea de sus și pe cea de la baza stivei 
de benzi. În Fig.6.30 este dată o prezentare generală a obiectului trei. În 
vederea de sus și în cea laterală (Fig.6.30 a) este observată stiva de 6 
benzi și 5 straturi de aliaj de lipit. Pentru realizarea vederii de sus a fost 
necesară folosirea piedestalului înclinat deoarece obiectul este foarte 
subțire. În (Fig.6.30b) se poate observa structura fiecărui strat de aliaj de 
lipit (inclusiv straturile de pe vârf și de pe bază). Ca și în celelalte cazuri, 
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apar în aceste straturi atât micro și macropori cât și crăpături. În cazul 
fiecărui strat s-au măsurat defectele cele mai mari observate tomografic. 
În imaginea din Fig.6.31 este prezentată măsurarea tomografică 
cantitativă a lățimii benzii și a lungimii stratului de aliaj de lipit. 
Dimensiunea voxelului reconstruit este și în acest caz de 10 m. 

 

Fig.6.31. Măsurătoare tomografică cantitativă. 

În Fig.6.32 sunt prezentate straturile de aliaj de lipit 1-3 iar 
defectele ce apar pe ele sunt măsurate. 
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Fig.6.32. Straturile de aliaj de lipit 1-3 din obiectul trei (stratul 1 este în vârful stivei). 
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Fig.6.33. Straturile de aliaj de lipit 4 și 5 din obiectul trei (de sus în jos). 

Stratul 1 are mulți micro și macropori însă imaginea este 
dominată de o crăpătură mare. Stratul 2 are o crăpătură mare și mulți 
micropori iar stratul 3 are mulți micropori.  

In Fig.6.33 sunt prezentate ultimele două straturi (4 si 5) de aliaj 
de lipit din obiectul trei. În aceste straturi sunt doar macro și micropori 
care au fost de asemenea măsurați. 
 
 6.2.2. Scanarea benzilor REBCO lipite când sunt în poziție verticală 

Pentru a dispune de o rezoluție mai bună a reconstrucție 
tomografice am renunțat la obiectul pe care erau așezate probele și le-
am plasat vertical. Acest lucru nu a fost făcut de prima dată deoarece am 
vrut să reducem cât mai mult artefactele datorate scanării unui obiect 
foarte îngust. Pentru un astfel de obiect era nevoie de o scanare de tip 
laminografie de raze X dar folosind aceasta tehnica nu aveam acces decât 
la suprafețele plan-paralele. Prin metoda prin care am scanat probele 
plasate inclinat atât în planul XY cât și în cel YZ am realizat o tomografie 
normală, cu acces la toate cele 3 plane. Singurul dezavantaj în acest caz 
este rezoluția scăzută deoarece a fost nevoie de o distanță sursă-obiect 
destul de mare. Așa că am ajuns la o scanare verticală a probelor folosind 
însă detectorul Perkin-Elmer la un binning de 1x1. Cu această geometrie 
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s-a mărit rezoluția reconstrucției și a fost redusă posibilitatea apariției 
de artefacte ce apar la scanarea unui obiect îngust. 

 

Fig.6.34. Obiectul 1: banda lipită peste altă bandă; a) și b) sunt vederi laterale iar c2 ) 
este vedere din față ce prezintă stratul de aliaj de lipit dintre benzi. 

Primul obiect scanat este format din două benzi lipite una peste 
alta cu un aliaj de Pb38Sn62. Pentru ca această lipire să aibă calitate 
superioară trebuie ca stratul de aliaj de lipit să fie cât mai neted, lipsit de 
pori, crăpături și alte elemente de acest fel. Pentru aceasta probă am 
obținut o rezoluție de 6.5 m  fața de 10 m  per voxel pentru versiunea 
anterioară (Fig. 6.34). 
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Fig.6.35. Obiectul 1: măsurarea grosimii și lungimii stratului de lipitură dintre cele 
două benzi. 

Acestui obiect i-am măsurat atât grosimea stratului de aliaj de 
lipit dintre cele două benzi cât și lungimea lui (Fig. 6.35). Următorul 
element ce a fost studiat a fost calitatea lipirii celor două benzi, cu 
identificare de pori, crăpături sau alte defecte de acest gen precum și 
măsurarea lor. 

 

Fig.6.36. Analiza porozității stratului de aliaj de lipit dintre cele două benzi (a si b) 
precum și o vedere 3D a acestuia (c). 
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După cum se observă, stratul de lipitură este plin de crăpături și 
pori. Pentru acestea se aplică o analiză de porozitate ce se regăsește ca o 
componentă a programului de reconstrucție VG Studio Max cu care au 
fost realizate reconstrucțiile.  

Al doilea obiect studiat reprezintă două benzi lipite una peste alta 
care la rândul lor sunt îmbinate prin lipire cu alte două benzi lipite. Avem 
patru benzi din același material și trei straturi de lipitură din același aliaj 
de lipit. În plus, ca și la proba anterioară, avem un “înveliș” de aliaj ce 
acoperă stiva de benzi atât superior cât și inferior (Fig 6.37). 

 

Fig.6.37. Obiectul 2: cele patru benzi reconstruite și vederile din lateral (a și b) și cele 
de sus ale straturilor de lipitură dintre benzi (c2-c4) și de pe varful și baza stivei de 

benzi (c1 și c5). 
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Fig.6.38. Analiza porozității straturilor de aliaj de lipit 1 și 2 dintre benzi. 

Și în cazul acestui obiect a fost realizată analiza de porozitate 
pentru straturile de aliaj de lipit dintre benzi, prezentând și o vedere 3D 
cu porozitatea obiectului (Fig.6.38 si Fig.6.39). 

 

Fig.6.39. Prezentare a analizei porozității stratului 3; vedere 3D a porozității 
ansamblului de 4 benzi. 
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Fig.6.40. Imagine de ansamblu a reconstrucției celor șase benzi de lipit ale obiectului 
3: vedere din profil (a și b) și vedere de sus a straturilor de aliaj de lipit dintre benzi și 

de pe vârful și baza stivei de benzi. 

Ultimul obiect analizat (al treilea) reprezintă îmbinarea prin 
lipire a 3 benzi lipite de alte trei benzi lipite. În acest caz avem 5 straturi 
de aliaj de lipit între benzi și 2 straturi exterioare care îmbracă cele 6 
benzi supraconductoare. În Fig 6.40 este prezentată o vedere de 
ansamblu a acestei reconstrucții la o rezoluție înaltă. 

Și în acest caz a fost realizată o analiză a porozității straturilor de 
aliaj de lipit dintre benzi (Fig.6.41, Fig.6.42 și Fig.6.43). A fost constatată 
prezența multor macropori și micropori și doar într-un singur strat apar 
și crăpături. Toate aceste informații sunt adunate și grupate în imagini 
de reconstrucție alături de imaginile corespunzătoare de analiza a 
porozității. De asemenea, a fost realizată și prezentată o imagine globală 
a porozității (o imagine 3D) a obiectului studiat (Fig.6.43). 
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Fig.6.41. Obiectul 3: analiza porozității straturilor de aliaj de lipit 1 și 2 dintre benzi. 

 

Fig.6.42. Obiectul 3: analiza porozității straturilor de aliaj de lipit 3 și 4 dintre benzi 
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Fig.6.43. Prezentarea analizei porozității stratului 5; vedere 3D a porozității 
ansamblului de 6 benzi. 
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Concluzii 
 
 Prima parte a acestui capitol a fost concentrată pe investigații 
tomografice a supraconductorilor fabricați din di-borură de magneziu: 
fire tubulare cu diverse structuri. Pentru firele tubulare de MgB2, un 
material supraconductor cu o temperatură critică mai mare decât cea 
pentru cei din clasa LTS a fost investigate tomografic atât defectele de 
fabricație, determinați porii ce au apărut după tratamentul termic la care 
au fost supuși pentru obținerea stării de supraconducție. În a doua parte 
a capitolului a fost evaluată tomografic calitatea îmbinării prin lipire a 
benzilor supraconductoare REBCO. 

Fire de formă rotundă de MgB2 cu 7  si 18 sub elemente produse 
de HyperTech Inc au fost studiate prin tomografie de raze X. În aceste 
fire, nucleele de MgB2 sunt înconjurate de bariere de Nb, plasate într-o 
teacă de cupru și apoi totul învelit într-un aliaj Cu-Ni. Navigarea 3D în 
interiorul aceluiași fir a permis identificarea defectelor, în special 
defectele de întrerupere a barierei de Nb iar golurile au fost ușor vizibile. 

A fost realizată analiza tomografică pe benzi SuperPower Inc 
IBAD MOCVD 2G REBCO CC lipite cu aliaj de Pb38Sn62. Într-o prima 
evaluare, benzile lipite au fost scanate sprijinite pe un piedestal pentru a 
reduce eventualele artefacte datorate scanării unui obiect foarte îngust. 
A două măsurare tomografică a calității îmbinării prin lipire  s-a realizat 
cu obiectele așezate vertical pentru etapa de scanare. 

Au fost măsurați microporii, macroporii și crăpăturile observate 
tomografic precum și dimensiunile lipiturilor. A fost realizată o analiză 
de porozitate pentru straturile de aliaj de lipit dintre benzi, cu 
prezentarea unei vederi 3D cu porozitatea obiectului. 
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Concluzii generale 
 

 Această teză prezintă rezultatele studiilor întreprinse 
pentru elaborarea unei metode non invazive, bazată pe tomografie, de 
investigare a unor structuri supracoductuctoare (filamente, fire, benzi și 
cabluri) folosite în aplicații ca reactorul de fuziune nucleară, acceleratori 
de particule, magneți supraconductori pentru imagistica RMN, motoare 
și generatoare electrice supraconductoare, etc.  Au fost caracterizate 
tomografic structuri bazate pe materiale supraconductoare de 
temperatură joasă (LTS) (Nb3Sn și NbTi) și de temperatura înaltă (HTS) 
(MgB2, YBa2Cu3O7-x). De asemenea a fost investigată tomografic 
porozitatea straturilor de aliaj de lipit folosite  la îmbinarea benzilor HTS.  

În prezenta teză s-a realizat obiectivul propus de investigare 
tomografică a unor structuri supraconductoare controlând aparatura 
hardware și sistemul de programe necesar caracterizării imagistice a 
probelor. 

În procesul de caracterizare imagistică a probelor 
supraconductoare au fost urmărite câteva etape: 

-selectarea componentelor hardware ale instalației de tomografie 
(în principal, sursa de raze X și detectorii de raze X) în funcție de 
structura supusă tomografierii 

-alegerea programelor necesare pentru controlul instalației 
tomografice  

-găsirea algoritmilor matematici care transformă proiecțiile și 
achizițiile preluate de la detectori în rezultate finale ce pot fi folosite 
pentru caracterizarea și investigarea supraconductorilor. 

Studiile au demonstrat posibilitatea realizării unei bune 
combinări a metodelor de scanare și algoritmilor de reconstrucție cât 
mai puțin costisitori pentru o investigare performantă a structurilor 
supraconductoare studiate.  

• În cadrul acestei teze au fost realizate aplicații de achiziție 
radiografică și tomografică atât pentru geometrie de tip 
con cât și cea de tip elicoidal folosite la sursa de transmisie 
de înaltă rezoluție și la sursa de reflexie de înaltă putere. 

• A fost realizată reconstrucția tomografica a firelor 
supraconductoare bazate pe Nb3Sn preparate prin 
metodele Sn intern și tehnica bronzului. Au fost 
caracterizate tomografic firele cu 19 și 37 filamente Nb3Sn 
produse prin metoda Sn intern analizându-se 
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microstructura înainte și după tratamentul termic pentru 
relevarea unor caracteristici de interes cum sunt 
integritatea structurală a barierelor de Ta, dezvoltarea 
unor goluri în depuneri și consumarea lor în procesul de 
aliere, formarea de crăpături și umflarea tuburilor de Nb 
în timpul difuziei staniului. A fost măsurat pasul de 
răsucire al filamentului în fir înainte și după tratamentul 
termic. S-a constatat că firul supraconductor cu 37 de 
nuclee de staniu este mai sensibil la stresul mecanic decât 
cel cu 19 nuclee de staniu, în cazul primului tip apărând 
mai multe fisuri și crăpături. Măsurătorile tomografice ale 
firelor Nb3Sn obținute prin tehnica bronzului au relevat 
apariția porilor după tratamentul termic însă aceste fire 
sunt mai puțin fragile la aplicarea unei tensiuni mecanice 
externe față de cele produse prin tehnica Sn intern. 

• Reconstrucția tomografică a firelor de NbTi s-a realizat cu 
o anumită dificultate, datorită dimensiunilor reduse ale 
filamentelor și factorului de absorbție apropiat al Cu și Ti  
care face să nu se distingă clar filamentele de NbTi  în 
raport cu matricea de Cu.  

• A fost analizată integritatea structurală a cablului cu fire 
supraconductoare de Nb3Sn evaluându-se continuitatea 
rețelei de pori, regiunile de interacțiune ale firelor 
supraconductoare cu firele de cupru și structura de răcire, 
foliile de înfășurare. A fost determinat din reconstrucția 
tomografică un parametru important de inginerie a 
acestor cabluri supraconductoare cos() ce reprezintă 
raportul dintre lungimea cablului și lungimea medie a 
firelor. 

• S-a constatat ca reconstrucția tomografică a cablului bazat 
pe fire supraconductoare de NbTi se realizează mai bine 
dacă scanarea se face cu un fascicolul de raze X sub formă 
de evantai combinat cu un detector de tip liniar 2D. 
Calitatea îmbunătățită a imaginilor obținute cu un fascicol 
tip evantai a fost corelată totuși cu un timp de măsurare 
mai mare. 

• Fire de formă rotundă de MgB2 cu 7  si 18 sub-elemente au 
fost studiate prin tomografie de raze X. În aceste fire, 
nucleele de MgB2 sunt înconjurate de bariere de Nb, 
plasate într-o teacă de cupru și apoi totul învelit într-un 
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aliaj Cu-Ni. Navigarea 3D în interiorul aceluiași fir a permis 
identificarea defectelor, în special defectele de întrerupere 
a barierei de Nb iar golurile au fost ușor vizibile. 

• A fost evaluată tomografic calitatea îmbinării prin lipire a 
unor benzi supraconductoare HTS REBCO lipite cu aliaj de 
Pb38Sn62. Au fost măsurați microporii, macroporii și 
crăpăturile observate tomografic precum și dimensiunile 
lipiturilor. A fost realizată o analiză de porozitate pentru 
straturile de aliaj de lipit dintre benzi, cu prezentarea unei 
vederi 3D cu porozitatea obiectului. 
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