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Introducere

Elaborarea prezentei teze de doctorat numită „Contribuții la
dezvoltarea sistemelor multifuncționale compacte de imagistică de raze
X” se bazează pe o experiență de peste 10 ani în domeniul tomografiei și
sistemelor cu raze X. Tematica tezei se încadrează în categoria
cercetărilor aplicative din domeniul științei și ingineriei materialelor.
Activitatea de cercetare prezentată în teză s-a desfășurat
preponderent în Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și
Radiației (INFLPR), în cadrul Centrului de imagistică de raze X. Sub
îndrumarea domnului dr. Ion Tiseanu, am luat parte la diferite proiecte
naționale și internaționale, alături de o echipă formată din profesioniști
în domeniu. Câteva dintre rezultatele obținute vor fi prezentate pe larg
în această lucrare.
În cadrul Centrului de imagistică de raze X s-a dorit extinderea,
dezvoltarea și îmbunătățirea activităților de cercetare-dezvoltare.
Analiza nedistructivă a obiectelor este un subiect de actualitate atât în
domeniul cercetare – dezvoltare cât și în cel industrial. Astfel s-a
conturat în mod natural necesitatea realizării unui instrument
multifuncțional mobil, care să îmbine două tehnici de control
nedistructiv, tomografia și fluorescența de raze X, pentru o
caracterizare complexă, neinvazivă a materialelor, componentelor
(ansamblurilor) și proceselor.
Microtomografia de raze X este o tehnică de inspecție
nedistructivă care permite vizualizarea structurii interne a probelor
până la detalii de câțiva microni. Metoda presupune achiziția unui
număr mare de imagini ale probei din unghiuri diferite, cu scopul
reconstrucției fidele a modelului 3D al acesteia. Pentru a numi numai
câteva avantaje, prin acest procedeu probele pot fi caracterizate
morfologic și compozițional prin vizualizarea variațiilor de densitate în
volum, porilor, microdefectelor, cu posibilitatea efectuării de
măsuratori geometrice 3D de mare precizie.
Microfluorescența de raze X este un procedeu nedistructiv de
inspecție și analiză spectrală prin intermediul căruia se pot determina
elementele chimice constituente ale probelor atât din punct de vedere
calitativ, cât și din punct de vedere cantitativ. Acest tip de analiză are
aplicabilitate inclusiv în determinarea de grosimi de straturi subțiri
prin convertirea intensităților liniilor caracteristice de fluorescență de
1

raze X în concentrații absolute. În acest caz este vorba despre obiecte a
căror calități sunt îmbunătățite prin depuneri metalice pe suprafața lor,
atât pentru domeniul cercetare-dezvoltare cât și pentru domeniul
industrial. Metoda permite maparea de mare rezoluție spațială a
compoziției și grosimii acoperirilor acestor probe.
Sistemul multifuncțional ce îmbină cele două modalități de
investigări nedistructive poate avea aplicabilitate în ramurile: cercetare
– dezvoltare, industrie, educație, electronică, medicină veterinară,
geologie, agronomie, farmacie etc.
În cadrul echipei de cercetare mi-a revenit sarcina proiectării,
construirii, testării și validării acestui instrument. Această importantă
activitate a fost atât oportună cât și de actualitate deoarece acest
instrument a contribuit la realizarea obiectivelor multor proiecte, atât
naționale cât și internaționale. Aceste rezultate au fost diseminate și
valorificate prin intermediul lucrărilor științifice și conferințelor.
Deși până în momentul actual sistemul dezvoltat a fost folosit
numai în cadrul activităților științifice de cercetare-dezvoltare, pe viitor
aplicabilitatea acestuia ar putea fi extinsă și în industrie pentru
activități de controlul calității (de ex. defectoscopie), fie în timp real în
cadrul fluxului de producție, fie ulterior.
Importanța instrumentului este dată și de versatilitatea și
mobilitatea acestuia, el putând fi adaptat, configurat și folosit cu
ușurință în cadrul universităților sau facultăților tehnice în procesele
pedagogice.
Acest sistem multifuncțional compact de imagistică de raze X are
următoarele aplicații practice:
Analiza nedistructivă
 Vizualizare variații de densitate în volum;
 Caracterizare morfologică și compozițională a materialelor
avansate;
 Studiul materiei vii - animale mici, semințe, etc;
 Caracterizarea porilor materialelor poroase;
 Platforma de dezvoltare nanomateriale pentru bio-imagistică;
Defectoscopie
 Vizualizarea microdefectelor (fisuri, incluziuni);
 Verificarea
integrității
structurale
a
componentelor
dispozitivelor complexe;
 Analiza porozității pentru determinarea calității sudurilor și a
lipiturilor;
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 Analiza rebuturilor în producție – determinare cauze;
Metrologie
 Măsurători geometrice 3D de mare precizie;
 Caracterizarea producției prin analiza diferențelor dintre piesele
proiectate și cele produse;
 Prototipare rapidă și inginerie inversă;
Utilizare ca material didactic pentru
 Organizarea de cursuri și training-uri în domeniul aplicațiilor de
imagistica cu raze X;
 Pregătirea operatorilor din domeniu;
 Pregătirea studenților din cadrul facultăților tehnice și al
facultăților de fizică.
Direcții noi de cercetare rezultate
Dezvoltarea nanomaterialelor pentru bio-imagistică, mai sus
menționate, a fost o direcție nouă de cercetare, rezultată după
finalizarea dezvoltării complete a sistemului multifuncțional. Ulterior
obținerii primelor rezultate în domeniile micro-tomografie și microfluorescență de raze X, a survenit oportunitatea participării în cadrul
unor proiecte referitoare la bio-imagistică. Instrumentul s-a pretat
foarte bine și acest tip de activități de cercetare-dezvoltare în domeniul
luminescenței optice [1-11] cât și pentru iradieri de culturi celulare
[12].
A doua direcție de cercetare rezultată în urma utilizării și
exploatării efective a instrumentului care face subiectul prezentei teze a
fost în domeniul analizei suprafețelor componentelor expuse la plasma
de fuziune în cadrul reactoarelor nucleare de fuziune [13-15].
Stadiul tehnicii
După știința mea, la momentul actual, un astfel de sistem precum
cel dezvoltat în cadrul INFLPR reprezintă un element nou și unic la
nivel național.
Metodologia cercetării
Pentru o abordare metodică, am fixat un număr de obiective
pentru a fi îndeplinite.
Obiectivul general al prezentei teze este ”Dezvoltarea unui
sistem compact de imagistică multi-modală pentru aplicații în
caracterizarea materialelor și bio-imagistică”.
Obiective specifice pentru proiectarea și dezvoltarea hardware sunt:
1) Construcție robustă, simplă, ergonomică, estetică și repetabilă;
3

2) Dimensiuni reduse (pentru a facilita amplasarea acestuia);
3) Mobilitate (pentru a facilita deplasarea);
4) Modularitate (pentru reconfigurarea facilă a echipamentelor
componente în diverse configurații experimentale);
5) Utilizare ușoară, facilă și comodă pentru operator.
Obiective specifice trasate pentru dezvoltarea software sunt:
1) Utilizarea exclusivă a mediului de programare LabView;
2) Respectarea regulilor de bună-practică în dezvoltarea
aplicațiilor;
3) Modularitate - capabilitate intrinsecă de integrare facilă a
diferitelor componente hardware precum detectori de raze X,
manipulatori motorizați, optică de raze X;
4) Versatilitate pentru utilizarea diferitelor moduri de scanare:
tomografie, laminografie, micro-fluorescență de raze X și
luminescență optică;
5) Utilizare ușoară, facilă și comodă pentru operator.
În acestă lucrare am caracterizat pe larg instrumentul și
aplicabilitatea acestuia astfel:
Capitolul I – Baze teoretice – prezintă informații generale
referitoare la radiația electromagnetică, radiația X și tomografia de raze
X, ca baze necesare pentru dezvoltarea acestui instrument.
Capitolul II - Proiectarea și dezvoltarea hardware - prezintă
specificațiile tehnice ale echipamentelor componente și aportul propriu
referitor la obiectivele și activitățile specifice avute în vedere, pornind
de la normele CNCAN aplicabile și continuând cu proiectarea mecanică
și electrică, dezvoltarea și testarea instrumentului. Sunt de asemenea
prezentate în detaliu modulele hardware componente de tomografie și
fluorescență și modulul de tomografie gantry.
Capitolul III - Dezvoltarea software – prezintă aportul propriu
constând în programele și modulele software dezvoltate pentru
controlul echipamentelor hardware (surse de raze X, detectori și axe
motorizate) și pentru achiziția și prelucrarea datelor obținute în urma
experimentelor de tomografie și fluorescență de raze X.
Capitolul IV – Testarea și validarea prin aplicații specifice –
prezintă o serie de rezultate obținute cu ajutorul acestui instrument,
folosind razele X, în domeniile tomografie, fluorescență, difracție și
dozimetrie.
4

Capitolul 1
Baza teoretică

1.1 Radiația electromagnetică
1.1.1 Natura radiației electromagnetice
Radiația electromagnetică este un fenomen fizic ce constă în
propagarea oscilantă sincronizată a unui câmp electric și a unui câmp
magnetic, perpendiculare unul față de celălalt și față de direcția de
propagare. Mărimile caracteristice ale radiației electromagnetice sunt
prezentate în figura 1.1. Radiația electromagnetică este produsă ori de
câte ori o particulă încărcată, cum ar fi un electron, își schimbă viteza adică ori de câte ori este accelerată sau decelerată. Din punct de vedere
matematic, radiația electromagnetică este descrisă de o funcție
periodică sinusoidală și se caracterizează prin lungimea de undă (),
frecvența () și faza oscilației (). Frecvența este inversa lungimii de
undă, se exprimă în hertzi (Hz) și reprezintă numărul de oscilații
cuprinse într-o secundă. Este descrisă de formula:
𝑐

=

1.1

unde c este viteza luminii și λ este lungimea de undă.

Figura 1.1. Componenta electrică și magnetică a unei unde electromagnetice [16]
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În conformitate cu teoria undă-corpuscul a lui L. de Broglie,
radiația electromagnetică are proprietăți atât de undă cât și de particulă
și se propagă în vid cu viteza luminii, c. Din punct de vedere al
proprietății de particulă, unda electromagnetică este compusă din
particule elementare numite fotoni. Conform teoriei lui Planck, energia
unui foton este proporțională cu frecvența radiației,
𝐸 = ℎ

1.2

unde h este numită constanta lui Planck și are valoare h = 6,625.10-34 J.
1.1.2 Spectrul radiației electromagnetice
În funcție de lungimea de undă, radiația electromagnetică se
împarte în următoarele categorii:
Undele radio
Au fost produse pentru prima dată de către Heinrich Hertz în
anul 1887. Undele radio sunt încadrate în intervalul de lungimi de undă
1 mm – 100 km. Sunt utilizate în general pentru comunicații și în
astronomie.
Microundele
Acest tip de radiație electromagnetică, studiată pentru prima
dată de către Heinrich Hertz, este caracterizat prin lungimi de undă
încadrate în intervalul 1 mm – 1 m. Au aplicabilitate practică în special
în domeniul comunicațiilor, fiind mai eficiente pentru acest scop decât
undele radio. Având frecvențe mai mari decât undele radio (0.3 GHz 300 GHz), pot transmite o cantitate mai mare de informație. Sunt
utilizate de asemenea în domeniile: medical, militar, astronomie, GPS,
radare, imagistică și măsurători, etc. Aceste radiații sunt relativ
puternic absorbite de apă, în consecință pot fi utilizate și pentru
încălzirea materialelor care au în componență apă.
Radiația infraroșie
A fost descoperită de către astronomul William Herschel în jurul
anului 1800. Acest tip de radiație are lungimile de undă specifice
cuprinse între 700 nm și 1 mm. Este detectată de corpul uman sub
formă de căldură. Poate fi utilizată pentru imagistică, astronomie,
transmitere de date pe distanțe mici, senzori, detectori, spectroscopie,
meteorologie, încălzire, etc.
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Radiația vizibilă
Este detectată de ochiul uman în mod direct și percepută ca
lumină vizibilă. Cuprinde lungimi de undă între 400 nm și 700 nm. Este
utilizată atât pentru iluminare cât și pentru comunicații.
Radiația ultraviolet
A fost descoperită în anul 1801 de către fizicianul Johann
Wilhelm Ritter. Lungimile de undă corespunzătoare acestei radiații se
regăsesc în intervalul 10 nm – 400 nm. Se folosește în astronomie,
industrie, medicină, chimie, pentru iluminat fluorescent, sterilizare,
dezinfectare etc.

Figura 1.2. Spectrul radiațiilor electromagnetice [17]

Radiația X
A fost descoperită în anul 1895 de Wilhelm Conrad Röntgen.
Lungimile de undă aferente acestui tip de radiație se regăsesc în
intervalul 0.01 nm - 10 nm. Este utilizată în medicină, industrie,
spectroscopie, imagistică, defectoscopie, caracterizarea materialelor,
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artă, securitate aeroportuară, etc. Acest tip de radiație va fi prezentat
mai pe larg în subcapitolul următor.
Radiația gamma
A fost descoperită în anul 1895 de către Henri Becquerel.
Lungimea de undă pentru aceste radiații este mai mică de 0.01 nm. Sunt
cele mai penetrante, având frecvențele (>1019 Hz) și energiile (>100
KeV) cele mai mari. Sunt utilizate în medicină, industrie, imagistică,
defectoscopie, caracterizarea materialelor, sterilizare, securitate
aeroportuară, etc.
Spectrul radiațiilor electromagnetice este reprezentat grafic în
figura 1.2.
1.1.3 Efectele radiației electromagnetice
Radiația electromagnetică exercită efecte variate asupra materiei
organice și anorganice în funcție de puterea și frecvența ei. Prin
perspectiva acestor posibile efecte, radiația electromagnetică a fost
clasificată în două categorii - radiație neionizantă și radiație ionizantă.
Radiația neionizantă, datorită energiei mici a fotonilor, nu
determină ionizarea atomilor materiei. La întâlnirea materiei, radiația
neionizantă provoacă numai încălzirea locală prin transferul de energie
combinat al mai multor fotoni. În această categorie sunt cuprinse
undele radio, microundele, radiația infraroșie și radiația vizibilă, deci
radiații caracterizate prin frecvență joasă și putere mică.
Radiația ionizantă cuprinde restul spectrului, anume radiația
ultraviolet, razele X și razele gamma. Aceste radiații sunt caracterizate
prin frecvență înaltă și putere mare. Fotonii individuali au suficientă
energie pentru a ioniza atomii materiei și / sau pentru a rupe legăturile
chimice. În ceea ce privește materia vie, aceste efecte conduc la
posibilitatea deteriorării / distrugerii celulelor și prezintă un risc
pentru sănătate.
Datorită naturii ondulatorii, radiația electromagnetică, indiferent
de frecvență, suferă fenomene de interferență, reflexie, refracție și
difracție.
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1.2 Radiația X
Descoperirea radiației X a fost făcută de Wilhelm Conrad
Röntgen în 1895 în timpul experimentelor cu radiații catodice folosind
un tub Hittorf-Crooks, rezultatele fiind publicate în Würzburg's
Physical-Medical Society journal [18], [19]. Radiația X este caracterizată
de lungimi de undă cuprinse în general în intervalul 0.01 nm - 10 nm.
Aceste lungimi de undă corespund unor frecvențe din intervalul 30
petaherți (3×1016 Hz) până la 30 exaherți (3×1019 Hz) și energii de la
100 eV până la 100 KeV.
În prezent, radiația X are numeroase aplicații, cum ar fi:
imagistică medicală și tehnică, difractometrie de raze X pentru studiul
materialelor, spectroscopie și fluorescență de raze X, control
nedistructiv, metrologie, microscopie cu raze X, etc.
1.2.1 Generarea radiațiilor X
Pentru folosirea radiației X la diverse aplicații, au fost dezvoltate
generatoare de raze X, constând fiecare dintr-o sursă de înaltă tensiune
și un tub de raze X . Cele mai întâlnite tuburi de raze X sunt cele de tip
închis, numite și tuburi Coolidge. Din punct de vedere tehnic,
principalele componente ale unui tub de raze X sunt catodul și anodul,
așa cum este arătat în figura 1.3. Funcționarea tubului se bazează pe
excitarea atomilor din anod ca urmare a bombardării cu un fascicol de
electroni de energie înaltă (10 KeV - 100 KeV) produs de către
filamentul tubului care, de fapt, este catodul. Relaxarea atomilor în
starea fundamentala are loc prin emisia unei radiații electromagnetice a
cărei lungime de undă se găsește în domeniul radiației X.
Catodul constă dintr-un filament și o lentilă electrostatică de
focalizare. Filamentul reprezintă sursa de electroni (prin emisie
termoelectronică) și este alcătuit dintr-un filament de W-1%Th, care
este încălzit cu ajutorul unui curent electric alternativ. Rolul toriului
este de a reduce energia de extracție a electronilor din W și, ca rezultat,
de a crește eficiența de emisie a electronilor. Lentila de focalizare este
constituită dintr-un bloc de molibden concav care focalizează în mod
electrostatic electronii emiși de filament, producând un fascicul îngust,
paralel de electroni. Filamentul este conectat la polul negativ al sursei
de înaltă tensiune. Astfel, electronii emiși de către filament sunt
accelerați spre anodul pozitiv.
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Anodul tubului constă dintr-o țintă încorporată într-un bloc de
cupru răcit cu apă. Blocul de Cu are rolul de a disipa căldura degajată în
anod ca urmare a ciocnirii lui de către electroni. Ținta este
confecționată dintr-un element cu număr atomic mare și puritate
ridicată. Cele mai utilizate elemente sunt Cu, Cr, Mo, W, etc. Cu cât
numărul atomic este mai mare, cu atât spectrul și intensitatea
radiațiilor X emise sunt mai mari. Fasciculul focalizat de electroni emiși
de catod lovesc ținta anodului într-un punct numit pată focală. În urma
acestei interacțiuni, energia cinetică a electronilor accelerați se
transformă în fotoni de raze X.
Tubul de raze X este vidat pentru a preveni reducerea vitezei
electronilor accelerați prin coliziunea cu molecule de gaz. De asemenea,
vidul împiedică "arderea" filamentului cauzată de oxidarea sa.

Figura 1.3. Schema unui tub de raze X

Un tub de raze X se montează într-o carcasă metalică. Carcasa
este prevăzută cu o fereastră de Be transparentă la radiația X, este
căptușită cu plumb și este umplută cu ulei. Plumbul lasă să treacă
radiația numai prin fereastră, asigurând astfel o colimare a razelor X și
o protecție sporită a utilizatorului. Uleiul are rol de izolator pentru
înalta tensiune și de răcire a tubului prin difuziunea căldurii de la tub la
carcasă. Ca și soluții de răcire există două variante principale. Se poate
răci carcasa prin diferite metode sau se poate răci direct uleiul din
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interior. Pentru această a doua metodă, carcasa este prevăzută cu două
racorduri conectate la o pompă care circulă uleiul printr-un radiator.
În concluzie, carcasa metalică îndeplinește următoarele funcții:
 Susținerea și protecția mecanică a tubului de raze X
 Răcirea tubului de raze X
 Asigurarea modalității de montare a ansamblului
 Protecția utilizatorului împotriva înaltei tensiuni
 Colimarea radiației produse prin fereastra carcasei
1.2.2 Mecanismul producerii razelor X
Electronii emiși de filament sunt accelerați spre anod într-un
câmp electric creat de potențialul pozitiv al anodului în raport cu
catodul. Electronii lovesc anodului, 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 și radiații caracteristice.
Radiația de frânare (Bremsstrahlung) este produsă de electronii
incidenți accelerați care suferă împrăștieri inelastice datorită
câmpurilor electrice puternice din apropierea atomilor țintei. În acest
fel electronii sunt deviați de la traiectoria inițială, putând chiar să fie
respinși în direcția opusă (backscattering). Majoritatea electronilor
suferă împrăștieri elastice. Numai o mică parte a electronilor incidenți
suferă împrăștieri inelastice, decelerând continuu și pierzând energia
gradual. În cursul frânării electronilor, energia pierdută de aceștia se
transforma sub formă de fotoni de raze X. Astfel acest proces dă naștere
unui spectru continuu de raze X.
Spre deosebire de spectrul continuu, spectrul caracteristic este
format din linii spectrale. Radiația caracteristică rezultă ca urmare a
coliziunilor electronilor accelerați cu electronii atomilor țintei, cărora le
transferă energia. Astfel electronii de pe straturile electronice din
apropierea nucleelor sunt scoși de pe orbita lor, provocând ionizarea
atomilor. Cu această ocazie, se creează un loc liber pe un nivel energetic
inferior al atomului. Acest loc poate fi ocupat de un electron de pe un
nivel energetic superior. Tranziția electronului între cele două nivele
energetice inferioare de energie E1 și respectiv E2 conduce la emisia
unui foton de raze X cu frecvența dată de relația:

𝜈

𝐸2 −𝐸1
ℎ
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1.3

Deoarece distanța dintre nivelele de energie inferioare este
mare, lungimea de undă, 𝜆 = 𝑐 ⁄𝜈, va fi mică, situându-se în domeniul
radiației X. Totodată, deoarece distanța dintre nivelele energetice
depinde de natura atomilor din care este constituit anodul, spectrul
radiației caracteristice va fi propriu materialului anodului.

Figura 1.4. Spectru tipic pentru un tub de raze X cu anod de tungsten [20]

Figura 1.4 prezintă un spectru tipic al tuburilor cu raze X cu anod
de tungsten pentru diferite tensiuni de anod U [21]. Fiecare spectru este
format dintr-o parte continuă și linii caracteristice. Forma, intensitatea
și energia maximă a unui spectru continuu depind de valoarea tensiunii
de accelerare, U, în timp ce poziția liniilor discrete este caracteristică
pentru materialul anodului. Pentru fiecare linie există un prag de
excitație specific iar aceasta devine vizibilă în momentul în care
tensiunea de accelerare depășește acest prag. Intensitatea liniilor
caracteristice crește odată cu tensiunea de accelerare. Căderea
distribuției spectrale la energii joase este de obicei datorată absorbției
razelor X în fereastra de ieșire și ulterior în aer. În cazul figurii 1.4,
fereastra tubului de raze X a avut grosimea de 1 mm Al, jucând și rol de
filtru. Unele tuburi cu raze X dispun de filtre adiționale încorporate
pentru filtrarea energiilor joase. Intensitatea reală emisă de un anod
poate fi măsurată în vid pentru un tub cu raze X de tip deschis [22].
Distribuția spectrală se extinde la energii foarte joase și poate include
linii caracteristice (Figura 1.5).
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Figura 1.5. Spectrul emis de un tub de raze X cu anod de molibden, fără fereastră

Cele două tipuri de radiații ce formează fasciculul de raze X –
radiațiile caracteristice și radiațiile de frânare - au o eficiență foarte
scăzută. Puterea de iradiere a razelor X totală P [kW] poate fi estimată
în conformitate cu următoarea expresie [23], [24]:
P = CZIU2

1.4

unde C este o constantă egală cu aproximativ 10-6 (kV-1), Z este numărul
de ordine al materialului anodic, I este curentul anodic (A), U este
tensiunea înaltă (kV). Aceasta înseamnă că coeficientul de eficiență η
este de aproximativ
η ≡ P / IU ≈ 10-6ZU [kV]

1.5

În practică, valoarea eficienței este de ordinul a 0,1-1%. Restul
energiei electrice consumate se disipă sub formă de energie termică în
anodurile tuburilor de raze X.
1.2.3 Interacția dintre radiația X și materie. Filtrarea radiației X
Atunci când razele X sunt direcționate către un obiect, unii dintre
fotoni interacționează cu particulele materiei și energia lor poate fi
absorbită sau împrăștiată. Această absorbție și împrăștiere se numește
atenuare (Figura 1.6). Alți fotoni trec prin obiect fără a interacționa cu
el. Numărul de fotoni transmiși printr-un material depinde de grosimea,
densitatea și numărul atomic al materialului și de energia fotonilor
individuali.
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Chiar și atunci când au aceeași energie, fotonii parcurg distanțe
diferite într-un material, bazat numai pe probabilitatea ciocnirii lor cu
particulele materialului și tipul de ciocnire care are loc. Deoarece
probabilitatea unei ciocniri crește cu distanța parcursă, numărul de
fotoni care ajung la un anumit punct din interiorul materialului scade
exponențial cu distanța parcursă. Scăderea intensității razelor X în
interiorul materialului este dată de legea Lambert-Beer:
I = I0e-µx

1.6

unde I reprezintă intensitatea fotonilor transmiși pe o anumită distanță
x, I0 reprezintă intensitatea inițială a fotonilor, μ este coeficientul de
atenuare liniară iar x este distanța parcursă.

Figura 1.6. Atenuarea exponențială a radiației X

Filtrele reprezintă materiale plasate în fasciculul util pentru a
absorbi, preferabil, radiații bazate pe nivel de energie sau pentru a
modifica distribuția spațială a fasciculului. Filtrarea este necesară
pentru a absorbi fotonii cu raze X de energie inferioară emise de tub
înainte de a ajunge la țintă. Folosirea filtrelor produce o imagine mai
curată prin absorbția fotonilor cu raze X de energie inferioară care tind
să aibă o împrăștiere mai mare. Filtrarea totală a fasciculului include
filtrarea inerentă (dată de fereastra tubului de raze X) și filtrarea
adăugată (foi subțiri ale unui metal introdus în fasciculul de raze X).
Filtrele sunt de obicei plasate pe traiectoria directă a fasciculului de
raze X.
Pentru tomografia industrială, filtrele adăugate la fasciculul cu
raze X sunt cel mai des construite din materiale cu număr atomic mare,
cum ar fi plumb, cupru, alamă sau chiar și aluminiu. Cantitatea de
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filtrare inerentă și adăugată este exprimată în mm de Al sau mm de
echivalent de Al. Cantitatea de filtrare a fasciculului de raze X este
specificată pe baza potențialului de tensiune (keV) utilizat pentru
producerea fasciculului. Grosimea materialelor de filtrare depinde de
numerele atomice, setările de tensiune și de factorul de filtrare dorit.
1.2.4 Variația intensității razelor X cu distanța față de sursă
Legea inversului pătratului este o lege generală care descrie
dependența fluxului unei marimi fizice de distanța până la sursă.
Această lege este aplicabilă și surselor de radiație electromagnetică,
după cum este ilustrat în figura 1.7.

Figura 1.7. Ilustrare a legii inversului pătratului [38]. S reprezintă sursa de radiație
electromagnetică (centrul imaginar al unei sfere) iar r reprezintă distanța la care se
fac măsurătorile (raza sferei), săgețile roșii reprezintă linii de flux emise de sursă.

Numărul total de linii de flux este constant și variază în funcție
de puterea sursei. Cu cât intensitatea câmpului este mai puternică, cu
atât densitatea liniilor de flux pe suprafață este mai mare. Suprafața
unei sfere, 𝐴 = 4𝜋𝑟 2 , crește cu pătratul razei. Rezultă că densitatea
liniilor de flux – intensitatea câmpului electromagnetic - este invers
proporțională cu pătratul distanței față de sursă. Rezultă formula de
mai jos:
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𝐼=

1

1.7

𝑑2

unde I reprezintă intensitatea câmpului electromagnetic și d reprezintă
distanța față de sursă. Această relație este luată în calcul în
experimentele de tomografie pentru stabilirea optimă a distanțelor
dintre sursa de raze X, probă și detector.

1.3 Tomografia de raze X
Tehnicile de imagistică bazate pe utilizarea razelor X au cunoscut
o dezvoltare continuă, având un avânt fără precedent în ultimii ani,
concomitent cu evoluția tehnologică în acest domeniu. Un număr tot
mai mare de industrii utilizează scanarea cu raze X pentru a asigura cea
mai bună calitate a produselor. Nu doar posibilitatea de a detecta
defectele interne în timpul unui proces de asigurare a calității face
tomografia computerizată cu raze X interesantă. Informațiile de volum
conținute în datele 3D permit o analiză cantitativă a unui defect, iar
modelul 3D foarte precis poate fi comparat cu datele CAD originale.
Această comparație și fezabilitatea ingineriei inversate sunt
caracteristici care pot îmbunătăți suportul analitic în timpul dezvoltării
unui nou produs în ceea ce privește timpul, costurile și calitatea dintr-o
etapă timpurie a proiectării inițiale, până la disponibilitatea de a intra în
producția de masă.
Deși tomografia reprezintă doar una din multitudinea de aplicații
ale razelor X, acest instrument s-a dovedit extrem de util pentru
industria modernă, având aplicabilitate extinsă în domenii variate.
1.3.1 Principiul tomografiei de raze X
Figura 1.8 ilustrează principiul tomografiei de raze X. Obiectul
care urmează a fi scanat este plasat în traiectoria unui fascicul de raze X.
O parte din razele X sunt absorbite de către obiect, în timp ce razele X
transmise ajung pe suprafața detectorului unde sunt transformate în
lumină vizibilă prin intermediul unui scintilator. Cu ajutorul unei optici
specifice, o cameră CCD sau CMOS, se înregistrează acest câmp luminos
care corespunde proiecției obiectului.
O scanare tomografică computerizată (CT) standard acoperă un
interval unghiular de 3600. În funcție de valoarea incrementului (pas)
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unghiular, se achiziționează un set de imagini care, în CT-urile moderne,
poate ajunge până la câteva mii. Imaginile înregistrate sunt procesate
de un software dedicat, care utilizează algoritmi de reconstrucție
matematică, pentru a genera distribuția tridimensională a coeficientului
de absorbție în interiorul obiectului și pentru a reconstrui o imagine 3D
a eșantionului. Programe software de vizualizare dedicate permit o
vizualizare tridimensională sau de secțiuni transversale prin obiect.

Figura 1.8. Principiul tomografiei

Contrastul de imagine se datorează în principal diferenței dintre
coeficienții de absorbție a razelor X între diferitele zone ale obiectului
de studiat. Coeficientul de atenuare, µ, depinde de densitatea
materialului, de numărul atomic și de energia razelor X.
Rezoluția spațială a imaginilor depinde de rezoluția
scintilatorului, de optica utilizată, de dimensiunea pixel-ului
detectorului, de rezoluția detectorului și de mărimea petei focale a
generatorului de raze X.
Pentru obținerea unei imagini tomografice de bună calitate,
trebuie îndeplinite următoarele condiții:
• Transmisia trebuie să fie suficient de mare. Astfel raportul
dintre intensitatea transmisă și intensitatea inițială este recomandat să
fie mai mare de 20%). Această transmisie depinde de energia razelor X,
de natura materialului și de grosimea obiectului;
• Numărul de proiecții trebuie să fie suficient mare (teoretic egal
cu aproximativ 1,5 ori numărul de coloane ale detectorului, dar mai
mică în practică);
• Proiecțiile trebuie corectate cu imagini de câmp luminat /
întunecat. Aceste imagini se obțin fără obiect, cu și fără fascicul de raze
X;
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• Detectorul de raze X trebuie poziționat la o distanță optimă față
de sursa de raze X;
• Proba de investigat trebuie poziționată la distanță optimă față
de sursă și detector.
1.3.2 Componentele principale ale unui tomograf
Indiferent de tip, un tomograf conține următoarele componente
principale:





Generator de raze X
Sistem motorizat de rotație/translație
Detector de raze X
Computer pentru achiziția și procesarea datelor

Din punct de vedere constructiv, tuburile de raze X pot fi de
transmisie sau de reflexie. Tubul de reflexie a fost prezentat în
paragraful 1.2.1. În cazul tuburilor de transmisie, anodul este
reprezentat chiar de fereastra tubului, pe care se depune un film
subțire. Fasciculul de electroni accelerați este focalizat pe depunerea de
material într-un punct de dimensiune micronică sau chiar
submicronică, consecința fiind obținerea unor rezoluții de imagistică
net superioare celor aferente tuburilor de reflexie.
Detectorii de raze X sunt utilizați pentru a măsura fluxul,
distribuția spațială, spectrul și / sau alte proprietăți ale razelor X.
Detectorii se împart în două categorii majore: detectori de imagine și de
măsurare a dozelor. Detectorii de imagine pot avea suport pe film sau
suport digital. Deși la ora actuală se utilizează preponderent detectori
ce furnizează imagini digitale (precum detectori de arie mare, detectori
liniari sau intensificatori de imagine), pentru aplicații particulare se
preferă plăcile fotografice sau filmul (fotografic) de raze X. Ca și
dispozitive de măsurare a dozelor amintim camerele de ionizare,
contoare Geiger și dozimetrele - utilizate pentru a măsura expunerea la
radiații locale, doza și / sau rata dozei radiațiilor.
În tomografie este necesară achiziționarea a numeroase imagini
ale obiectului de investigat la diferite unghiuri (180o - 360o). Sistemul
motorizat de rotație / translație asigură rotirea / translația probei față
de ansamblul sursă – detector sau respectiv a ansamblului sursă –
detector față de obiectul de investigat.
În industrie, în general este folosit tipul de sistem de tomografie
clasic fiind mai simplu de realizat din punct de vedere constructiv și
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implicit mai ieftin. Schema generală a unui astfel de sistem se poate
vedea în figura 1.9.

Figura 1.9. Principiul de funcționare al unui sistem de tomografie clasic [25]

În domeniul industriei și a tomografiei industriale în particular
se pune accent tot mai mult pe conceptul de producție inteligentă
(smart manufacturing) prin integrarea de metode avansate de
inteligență artificială [26, 27], rețele neuronale implementate cu
ajutorul internetul lucrurilor (Internet of Things) [28] și automatizarea
detecției defectelor în cadrul testărilor nedistructive [29].
Se constată o evoluție rapidă a tehnologiei și în domeniul
componentelor sistemelor de tomografie prin dezvoltarea de noi tipuri
de generatoare de raze X de mare putere [30], precum și detectori ce
permit efectuarea de masurători ultra-rapide [31].
În figura 1.10 este prezentat principiul de funcționare al unui
tomograf gantry, folosit în special în medicină. Deoarece subiectul
trebuie să stea într-o poziție fixă, stabilă, în acest tip de tomograf se
folosește un sistem rotativ motorizat complex pe care este fixat
generatorul de raze X și detectorul diametral opus. Acest ansamblu se
rotește permanent și achiziționează imagini, în timp ce subiectul este
deplasat continuu prin interior.
După cum se poate vedea în imagine, razele X sunt colimate cu o
fantă pentru a se obține un fascicul de tip evantai, menit să limiteze
doza primită de pacient.
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Figura 1.10. Sistem tomograf de tip gantry [32]

Tehnici avansate apărute recent în domeniul tomografiei
medicale includ utilizarea de metode deep learning [33, 34], folosirea de
rețele neuronale [35] și a simulărilor de realitate virtuală / augmentată
pentru educarea cadrelor medicale [36] și realizarea operațiilor
chirurgicale [37].
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Capitolul 2
Proiectarea și dezvoltarea hardware

2.1 Considerații generale și obiective
Analiza nedistructivă a obiectelor este un subiect de actualitate
atât în domeniul cercetare – dezvoltare cât și în cel industrial. Din punct
de vedere practic este deosebit de util ca informațiile despre structura
chimică a obiectelor să fie corelate cu structura lor interioară.
Aceasta a fost motivația pentru realizarea unui instrument
complex care să înglobeze tehnicile necesare de microtomografie și
microfluorescență de raze X. Avantajul unui astfel de echipament este
că poate furniza simultan informații complexe calitative și cantitative
atât despre structura interioară a obiectelor (microtomografie) cât și
despre structura chimică a acestora (microfluorescență).
Acest capitol prezintă contribuția autorului și aspectele cheie cu
privire la realizarea echipamentului de raze X multifuncțional, constând
în: proiectarea, dezvoltarea, testarea și validarea echipamentului.
Dezideratele principale urmărite în proiectarea și realizarea
acestui echipament complex de microtomografie și microfluorescență
de raze X au fost următoarele:
1) construcție robustă, simplă, ergonomică, estetică și repetabilă;
2) mobilitate (pentru a facilita deplasarea);
3) dimensiuni reduse (pentru a facilita amplasarea acestuia);
4) utilizare ușoară, facilă și comodă pentru operator;
5) modularitate (pentru reconfigurarea facilă a echipamentelor
componente în diverse configurații experimentale);
Pentru atingerea acestor obiective s-a stabilit schema de
principiu, așa cum este prezentată în figura 2.1, pentru echipamentul
care conține următoarele componente:
 Doua tuburi (surse) de raze X;
 Doua generatoare de înaltă tensiune pentru sursele de raze X;
 Doua surse de tensiune pentru alimentarea generatoarelor de
înaltă tensiune;
 Detector matricial de raze X pentru tomografie;
 Spectrometru format din detector de fluorescență și amplificator
de semnal;
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Manipulator motorizat pentru probe, alcătuit din patru axe (X, Y,
Z, Θ) și unitate de control;
Computer și UPS (sursă de curent neîntreruptibilă).

Figura 2.1. Schema de principiu a instrumentului

Următorul pas în procesul de proiectare a fost stabilirea
specificațiilor tehnice ale acestor componente. Pentru alegerea
componentelor s-au avut în vedere atât considerente tehnice cât și
financiare. Alături de caracteristicile tehnice, raportul calitate/preț a
constituit de asemenea un factor cheie în selectarea componentelor
pentru acest proiect. În capitolul 2.3 vor fi prezentate toate
echipamentele componente ale instrumentului multifuncțional de raze
X, însoțite de imagini pentru o mai clară reprezentare a acestora.
Orice instrument ce folosește raze X trebuie să se supună
normelor legislative aflate în vigoare. După stabilirea cu exactitate a
echipamentelor componente, în particular ale generatoarelor de raze X,
următorul pas în procesul de proiectare a fost consultarea normelor
privind securitatea radiologică, emise de Comisia Națională pentru
Controlul Activităților Nucleare - CNCAN. Aceste norme impun anumite
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caracteristici constructive pentru aceste instrumente, care ulterior
trebuie să treacă prin etapele de autorizare stabilite de acest organism.

2.2 Norme CNCAN aplicabile
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
(CNCAN) reprezintă autoritatea națională în domeniul reglementării,
autorizării și al controlului activităților nucleare din Romania. CNCAN a
elaborat Norme de Securitate Radiologică (NSR) aplicabile în toate
domeniile pentru care acest organism este răspunzător.
Normele de securitate radiologică aplicabile prezentei lucrări
sunt conținute de NSR 10. Acest document prezintă normele de
radioprotecție operațională privind desfășurarea practicii de control
nedistructiv cu radiații ionizante și se referă la instalațiile cu surse
închise de radiații, generatoarele de radiații X și acceleratoarele de
electroni. NSR 10 este prezentat în Anexa 1.
În urma consultării NSR 10 s-au identificat normele care vizează
generatoarele de radiații X aplicabile echipamentului mobil
multifuncțional de raze X, relevante pentru subiectul prezentei teze.
Condițiile pentru autorizarea echipamentului sunt prevăzute în Art. 8
(b) al normelor CNCAN (Anexa 1).
În continuare vor fi prezentate toate elementele componente ale
instrumentului multifuncțional de raze X, însoțite de imagini
explicative.

2.3 Specificațiile tehnice ale componentelor
2.3.1 Generatorul de raze X
Generatorul de raze X reprezintă componenta principală a
echipamentului. Acesta se compune din două tuburi de raze X care
funcționează la o tensiune anodică maximă de 50 kV și un curent maxim
de 1 mA, rezultând o puterea maximă de 50 W. Primul tub (Figura 2.2)
are anod de molibden iar al doilea are anod de wolfram. Dimensiunea
maximă a petelor focale ale acestor tuburi este de 50 µm. Tuburile nu
au componente de răcire activă. Sarcina implementării unui sistem de
răcire adecvat revine utilizatorului, astfel încât în timpul funcționarii să
nu se depășească temperatura de 55o C. Tuburile au forma cilindrică, cu
23

lungimea de 162 mm și diametru egal cu 70 mm și sunt prevăzute cu
flanșe de prindere. Fascicolul de raze X emis de tub are forma conică cu
un unghi de 22 grade.

Figura 2.2 Tubul de raze X

Tuburile de raze X sunt alimentate de două generatoare de înaltă
tensiune ce asigură o tensiune de utilizare variabilă între 0-50 kV și
curent în domeniul 0-1 mA.
Primul model (Figura 2.3. a) suportă trei modalități de control:
prin potențiometrele interne, prin realizarea unui montaj electronic cu
potențiometre externe sau printr-o sursă externă de tensiune operată
în domeniul 0-10 V. Sarcina dezvoltării unei modalități de control
revine utilizatorului. Acest generator este prevăzut cu conectori cu
contacte pe care se pot măsura două tensiuni de ieșire în domeniul 0-10
V pentru monitorizarea tensiunii și a curentului de operare. Este
prevăzută de asemenea posibilitatea conectării unei lămpi de 12 V ce dă
semnal luminos când sunt pornite razele X. Ca măsuri de siguranță, pe
fiecare sursă se pot conecta întrerupători de urgență și întrerupători de
tip interlock la ușa de acces. În caz de deschidere accidentală a ușii în
timpul cât sunt pornite razele X, întrerupătorul de tip interlock normal
închis se deschide și circuitul de alimentare al sursei de raze X este
întrerupt. Generatorul este relativ compact, cu dimensiuni de 240 x 140
x 83 mm.
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a)

b)

Figura 2.3. Sursele de alimentare ale tuburilor de raze X. a) generatorul de înaltă
tensiune cu control manual și b) generatorul de înaltă tensiune cu control electronic

Al doilea tip de generator (Figura 2.3. b) are de asemenea
dimensiuni compacte (203 x 73 x 127 mm) dar diferă prin faptul că este
dotat cu o placă electronică de control. Aceasta conține un convertor
analog-digital cu rol de a transforma comenzile digitale în tensiuni de
control ale generatorului. Comunicarea cu această placă se poate face
prin conexiune serială, prin rețea sau USB. Modalitatea de control va fi
detaliată în capitolul 3. Generatoarele se alimentează de la rețea prin
intermediul a două surse de tensiune în comutație de 24 V și minim 4 A.
Pentru realizarea experimentelor de fluorescență de raze X, s-a
decis ca la sursa de raze X cu anod de molibden să se atașeze o lentilă
policapilară de raze X. Această lentilă preia razele X emise sub formă de
con și le focalizează la o distanță de 12 milimetri față de vârful ei, scopul
fiind amplificarea intensității acestora pe o suprafață de dimensiune
foarte mică, de ordinul zecilor de microni. În figura 2.4 este prezentat
ansamblul format din lentila policapilară și sistemul de prindere. Acest
desen furnizat de producător a însoțit lentila la livrare. Sistemul de
prindere se montează pe tubul de raze X printr-o flanșă
corespunzătoare. Acest sistem permite de asemenea alinierea lentilei în
plan cu pata focală a tubului de raze X.
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Figura 2.4. Ansamblul lentilă policapilară - sistem de prindere și aliniere.

Monitorizarea temperaturii surselor se face ajutorul a două
termometre electronice. Senzorii de temperatură sunt atașați pe cele
două surse de raze X. Cu ajutorul acestor senzori se verifică în
permanență temperatura tuburilor de raze X ce nu trebuie să
depășească 55o C, conform specificațiilor tehnice.
2.3.2 Detecția de raze X
Sistemul de micro-tomografie de raze X
Pentru realizarea experimentelor de tomografie de raze X se
utilizează un detector de raze X de înaltă rezoluție de tip matricial cu o
interfața digitală de 12 biți (4096 de nivele de gri). Matricea bidimensională de fotodiode conține 1024x1024 de pixeli cu dimensiunea
de 48 μm. Senzorul detectorului este acoperit de un scintilator construit
integral din fosfor cu rol de a converti razele X incidente (sau
particulele energizate) în lumină vizibilă, ce este detectată de
fotodiodele de siliciu. Scintilatorul este protejat de lumina ambientală
printr-o foaie subțire de fibră de carbon montată deasupra. Detectorul
include de asemenea electronica pentru digitalizarea semnalului video,
un controller pentru generarea semnalelor de temporizare și o interfață
digitală pentru conectarea la placa de achiziție instalată în PC. Framerate-ul maxim este de 2,7 cadre/s. Timpul maxim de expunere pentru
fiecare cadru este de 6,7 s. Detectorul are dimensiuni fizice relativ mici
127 x 124 x 23 mm și masa de 1,5 kg (Figura 2.5).
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Figura 2.5. Detectorul matricial al sistemului de micro-tomografie de raze X

Detectorul este livrat împreună cu un software de control și
achiziție a imaginilor radiologice și un pachet de dezvoltare software
(SDK – Software development kit).
Placa de achiziție este a doua componentă a acestui sistem. Se
instalează într-un port PCI al computerului de comandă, primește și
interpretează impulsurile electrice provenite de la detector,
transformându-le în imagini radiografice ale obiectului de investigat. În
general, informația de la detector se poate transmite către PC și prin
alte interfețe, precum cea de rețea sau USB. Fiind necesari timpi de
transfer cât mai mici, de obicei, este preferată utilizarea plăcilor de
achiziție care pot fi conectate la portul PCI-X al computerului, datorită
vitezei net superioare cu care se pot transmite informațiile de la
detector la PC.
Pentru experimentele de tomografie este necesar un control
simultan al axei de rotație și al achiziției de imagini radiologice. Pentru
aceasta, în cadrul tezei, am realizat un program software specific ce va fi
prezentat în capitolul 3.
Sistemul de micro-fluorescență de raze X
Pentru realizarea experimentelor de fluorescență de raze X s-a
decis utilizarea unui spectrometru format dintr-un detector de raze X
cu preamplificator inclus de semnal. Detectorul de înaltă performanță
de tip Si-PIN se utilizează uzual în aplicații de spectroscopie de
laborator de raze X care necesită o rezoluție în energie și rate de
numărare moderate.
Elementul cheie al acestui detector constă dintr-o fotodiodă SiPIN de 500 µm sensibilă la raze X, răcită termoelectric pana la
aproximativ -55 °C. Astfel se reduce foarte mult zgomotul electronic
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fără a fi necesară răcirea cu azot lichid. Rezoluția energetică a acestui
tip de detector variază între 145-200 eV în funcție de suprafața
detectorului. Este potrivit pentru rate de numărare sub 30 kcps (kilocounts per second) și pentru raze X cu energii între 1,5 și 30 keV. Este
disponibil cu fereastră de intrare de beriliu de grosime 12,5 sau 25 µm
și suprafață de 6, 13 sau 25 mm2, în funcție de aplicație.
Preamplificatorul este miniaturizat și montat în interiorul carcasei
detectorului.
Detectorul are dimensiuni și masă reduse (76 x 44 x 29 mm și
139 g), așadar poate fi folosit cu ușurință în spații înguste, fără a
incomoda în montajul experimental. Această componentă principală a
sistemului de micro-fluorescență este redată în figura 2.6. a.

Figura 2.6. Sistemul de fluorescență: a) detectorul și b) amplificatorul

Detectorul se conectează la o unitate cu dublu-rol de amplificator
și sursă de alimentare. Acest amplificator (Figura 2.6. b) poate realiza
un factor de amplificare cuprins în intervalul 0 – 1000.
Spectrele sunt trimise către calculator prin intermediul unei
plăci analizor multi-canal. conectată la un port PCI al computerului și
interpretează impulsurile electrice primite de la amplificator.
Analizorul multi-canal este livrat împreună cu un software de
achiziționare al spectrelor și un pachet de dezvoltare software - SDK.
Acest software oferit de producător este suficient pentru achiziționarea
spectrelor în puncte individuale. Totuși, în experimentele de
fluorescență este necesară de cele mai multe ori maparea unei regiuni a
probei, adică achiziția de date pe o suprafață bi-dimensională. În acest
caz este necesară sincronizarea deplasării probei cu achiziția de date.
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Am dezvoltat un astfel de program pe baza SDK-ului oferit de
producător, ce va fi prezentat în cadrul tezei în capitolul 3.
Ca și în cazul celorlalte componente, acest spectrometru a fost
ales pentru implementare în sistem datorită raportului foarte bun
calitate / preț.
2.3.3 Manipularea probelor
În cadrul experimentelor este necesară deplasarea și
poziționarea precisă a probelor relativ la fascicolul de raze X și la
detector, atât în plan orizontal cât și în plan vertical. Mai mult, în
procesul de achiziție de date este necesară sincronizarea mișcării
probei pe diferite direcții. În cadrul echipamentului dezvoltat, controlul
mișcării probei se face cu ajutorul unui manipulator micrometric
motorizat alcătuit din patru axe (X, Y, Z, Θ) și controller (Figura 2.7. a).
Axele X, Y asigură deplasarea probei în plan orizontal (Figura 2.7. b).
Axa Z asigură deplasarea probei în plan vertical (Figura 2.7. c). Axa Θ
asigură rotirea probei (Figura 2.7. d). S-a optat pentru un sistem de
control complex cu rezoluție sub-micrometrică ce suportă un număr de
patru axe conectate simultan.
Controllerul utilizat pentru comanda axelor este prevăzut cu un
trigger hardware ce poate fi utilizat pentru sincronizarea achiziției de
date. Afișajul indică poziția în timp real pentru fiecare dintre cele patru
axe. Oferă flexibilitate din punctul de vedere al opțiunilor de comandă.
Astfel, controllerul poate opera fie prin interfațare cu computerul pe
unul din porturile serial RS232C, USB sau GP-IB, fie de sine stătător prin
intermediul unui joystick. Pe baza driverelor oferite de producător am
dezvoltat un program de control al axelor, cu acces la toate funcțiile
disponibile, utilizând LabView ca mediu de programare. Acest program
prezentat în detaliu în capitolul 3 a fost dezvoltat modular, subrutinele
de control al axelor putând fi integrate în celelalte programe de
achiziție de date.
Controllerul are următoarele caracteristici tehnice:
 conector de ieșire pentru tensiune de 24 V;
 conector pentru montarea unui buton de oprire de urgență
extern;
 conector I/O pentru acțiuni programate;
 conectori pentru patru encodere de poziție (pentru modele de
axe motorizate dotate cu această opțiune);
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drivere electronice integrate pentru axe;
posibilitate selecționării rezoluției de deplasare a axelor prin
micro-stepping în intervalul 500 - 125000 pulsuri / rotație;
posibilitatea setării vitezei de deplasare pe axe;
posibilitatea aducerii în origine a sistemului.

Pentru cele trei axe liniare s-a stabilit lungimea maximă a
curselor astfel: pentru axa X – 150 mm, pentru axa Y – 100 mm iar
pentru axa Z – 20 mm. Axa Θ trebuie să asigure rotirea probei 360 de
grade. Aceste axe sunt construite din duraluminiu, suportă o încărcare
de 10 kg, folosesc șuruburi cu bile acționate de motoare pas-cu-pas cu
cinci faze pentru o mai mare precizie și repetabilitate. Motoarele
suportă un curent de 0,75 A / fază și unghiul pasului de 0,72o. Conform
specificațiilor producătorului, jocul maxim pentru aceste axe, precum și
repetabilitatea poziționării sunt de 3 µm, criterii importante pentru
realizarea unor tomografii de bună calitate.

a)

b)

c)

d)

Figura 2.7. Manipulatorul motorizat: a) Controllerul; b) Axele motorizate X – Y; c) Axa
motorizată Z; d) Axa motorizată Θ

Monitorizarea sistemului în timp real se face cu un webcam HD
(high definition) iar probele de mici dimensiuni pot fi studiate cu un
microscop digital. Microscopul digital poate fi utilizat la mărire 20x sau
400x iar focalizarea este manuală.
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2.4 Proiectarea mecanică a cabinetului
Pe baza informațiilor despre necesarul de echipamentele ce
trebuie înglobate în sistem, dimensiuni și moduri de interacțiune,
respectând totodată normele Comisiei Naționale pentru Controlul
Activităților Nucleare (CNCAN), s-a trecut la proiectarea propriu-zisă a
echipamentului de microtomografie și microfluorescență. Prin
elaborarea detaliată a proiectului mecanic s-a urmărit în principal
atingerea celor cinci obiective listate în capitolul 2.1.
Pentru atingerea celor două obiective 1) „construcție robustă,
simplă, ergonomică, estetică și repetabilă", și 2) "mobilitate" s-a ajuns
la concluzia că este necesară o construcție realizată din profile de
aluminiu, montată pe roți. Profilele de aluminiu se îmbină cu ușurință
într-un mod rigid și pot susține greutatea componentelor. Pe lângă
aspectele tehnice, nu a fost ignorat nici aspectul estetic al construcției.
Acest merit revine de asemenea profilelor de aluminiu. Totodată
proiectul poate fi utilizat pentru duplicarea acestui instrument pe viitor
pentru a putea fi oferit unor potențiali parteneri din domeniul
cercetării, industriei sau educației. Deci repetabilitatea este un alt
avantaj oferit de construcția pe bază de profile de aluminiu. Furnizorul
poate oferi direct profilele debitate conform proiectului iar asamblarea
lor este relativ simplă.
În mod firesc, pe baza echipamentelor componente și a modului
de interacțiune necesar dintre acestea, s-au putut determina
dimensiunile minime necesare și suficiente ale instrumentului, pentru a
se putea atinge obiectivul 3) "dimensiuni reduse". Concluzia la care s-a
ajuns a fost că dimensiunile trebuie să fie: lungimea 1000 mm, lățimea
850 mm. Pentru stabilirea înălțimii s-a avut în vedere inclusiv
obiectivul 4) „utilizare ușoară, facilă și comodă pentru operator”.
Instrumentul trebuie să fie suficient de înalt pentru a nu forța
utilizatorul să stea într-o poziție incomodă în timpul operării. Înălțimea
optimă s-a determinat a fi 1500 mm.
Deoarece experimentele cu raze X se pot desfășura numai în
incinte căptușite cu tablă de plumb suficient de groasă pentru a ecrana
radiațiile, s-a stabilit că instrumentul trebuie să fie compartimentat pe
doua nivele. La nivelul superior, ecranat corespunzător, sunt plasate
componentele care generează sau utilizează radiația X, iar la nivelul
inferior sunt montate echipamentele auxiliare care trebuie protejate de
expunerea la raze X.
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2.4.1 Incinta de iradiere cu raze X
Cel mai important aspect care trebuie luat în considerare în
proiectarea incintei de iradiere cu raze X este ecranarea
corespunzătoare, pentru a preveni iradierea cu raze X a mediului
înconjurător. Materialul folosit pentru ecranare este de obicei tabla de
plumb, fiind o resursă disponibilă pe piață la un preț relativ mic.
Plumbul are o densitatea de 11,34 g/cm3 și masă atomică relativă 207,2
u. Aceste caracteristici asigură o atenuare puternică a radiației X.
Grosimea de plumb necesară pentru o ecranare suficientă se calculează
în funcție de energia maximă posibilă a radiației X din incintă.
Plumbul fiind un material toxic, este necesar ca el însuși să fie
izolat cât mai bine față de mediul înconjurător. Pentru a izola tabla de
plumb de incinta de iradiere și pentru a o susține mecanic, fiecare foaie
a fost fixată între două table subțiri de duraluminiu. Tablele de
duraluminiu sunt ușoare, rigide și conferă o bună rezistență
ansamblului.
Incinta de iradiere trebuie să fie prevăzută cu șicane și căi de
acces din exterior, de asemenea căptușite cu plumb. Aceste trasee
permit circulația aerului și a cablurilor de conectare către nivelul
inferior, împiedicând „scăpările” de radiație directă sau împrăștiată.
Norma referitoare la proiectarea traseelor cablurilor, conductelor și a
ușilor de acces este menționată explicit în NSR 10, Art.89 (d),
prezentată în Anexa 1.
Calculul grosimilor pereților de plumb ai cabinetului s-a
întocmit conform ANSI/HPS N43.3-2008, American National Standard
„For general Radiation Safety – Installations using Non-Medical X-Ray
and Sealed Gamma – Ray Sources, Energy up to 10 MeV”. Breviarul de
calcul este prezentat în detaliu în Anexa 2.
Conform NSR 10, Art.88 (Anexa 1) , pereții cabinetului de Pb se
vor proiectata astfel încât debitul dozei să nu depășească:
 15 mSv/an pentru operatori;
 1 mSv/an în zonele unde persoanele străine pot avea acces.
2.4.2 Accesul la incinta de iradiere și la nivelul inferior
În proiect am prevăzut două căi de acces pentru incinta de
iradiere. O deschidere suficient de mare a fost prevăzută pentru
introducerea echipamentelor și o ușă suficient de mică pentru acces
rapid și facil în timpul experimentelor.
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Pentru introducerea echipamentelor în incinta de iradiere s-a
prevăzut posibilitatea înlăturării capacului superior, urmând ca ulterior
acesta să fie fixat din nou pe poziția sa. Astfel rigiditatea construcției nu
este afectată în niciun fel. Pentru acest scop, capacul superior s-a
prevăzut cu două mânere, pentru o manipulare cât mai facilă. Este
realizat dintr-o tablă de duraluminiu de grosime 5 mm, căptușită pe
interior cu tablă de plumb.
A doua cale de acces este reprezentată de o ușă glisantă de mici
dimensiuni (500 mm x 700 mm) pentru acces din exterior. Scopul ei
este de a fi folosită pentru introducerea facilă a probelor, iar când e
necesar, pentru modificarea montajului experimental și alinierea
echipamentelor. Aceasta este realizată din profile de aluminiu,
prevăzută cu mâner și este de asemenea căptușită pe interior cu tablă
de plumb. Tabla de plumb trebuie să aibă dimensiuni mai mari decât
spațiul de acces, pentru a exista o suprapunere suficientă a tablei de
plumb și a se evita emisia de raze X în exterior. Ușa glisantă se poate
vedea în figura 2.18, ce prezintă imaginea de ansamblu a instrumentului
de raze X multifuncțional mobil.
Doua uși de plexiglas transparent de grosime 10 mm, fixate pe
balamale de profilele de aluminiu de susținere, asigură accesul din
exterior către nivelul inferior. Au fost de asemenea prevăzute orificii în
panoul lateral și în panoul inferior pentru ventilație și pentru circulația
cablurilor de date și a cablurilor electrice spre exterior.
2.4.3 Elemente de siguranță
În Anexa 1 sunt prezentate pe larg normele de siguranță
radiologică (NSR 10) aplicabile instrumentului ce face obiectul
prezentei lucrări.
Instalația a fost prevăzută cu următoarele dispozitive de protecție:
 Sistem de avertizare luminoasă (de preferință și cu rol de
siguranță electrică) cu etichetare corespunzătoare, care arată că
instalația emite / nu emite radiații X, conform Art.69 (b);
 Întrerupător de siguranță de tip interlock care să permită
decuplarea generatorului de la alimentarea cu energie electrică
atunci când ușa glisantă de acces s-ar deschide accidental în
timpul funcționarii instalației, conform Art.74 (e);
Adițional s-a adăugat un sistem de blocare al ușii glisante care să
permită operatorului deschiderea folosind ambele mâini și un buton de
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oprire de urgență de tip pară care să întrerupă razele X imediat ce este
acționat.
Instrumentul trebuie să fie legat la rețeaua de împământare.
Toate informațiile prezentate mai sus au fost folosite pentru
modelarea 3D în cadrul unui program CAD (computer aided design)
specializat. Pentru acest scop am folosit programul Solid Works. Cu
ajutorul acestuia am obținut de asemenea randarea la mare rezoluție a
proiectului. Imaginea de ansamblu a cabinetului este prezentată în
figura 2.8.

Figura 2.8. Randare 3D a proiectului cabinetului

2.5 Modulul de tomografie și fluorescență
2.5.1 Cadrul de susținere a surselor de raze X și a detectorilor
Odată cu identificarea componentelor necesare pentru
tomografia și fluorescența de raze X, tuburi și detectori de raze X,
modele, dimensiuni și cote, s-a pus problema realizării unei structuri de
susținere pentru acestea. După cum se va vedea în cele ce urmează, a
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fost nevoie de două iterații pentru dezvoltarea conceptuală, proiectarea
și realizarea unui model optim de cadru de susținere.
Prima iterație
Proiectul inițial prevedea proiectarea unui cadru pe care să se
monteze cele două surse de raze X, astfel încât fascicolele de raze X să se
regăsească în plan orizontal, pentru efectuarea experimentelor de
tomografie și respectiv vertical, pentru efectuarea experimentelor de
fluorescență. Pentru construcție s-au folosit profile din aluminiu cu
grosime 16 mm. Aceste profile au fost îmbinate pentru a forma
jgheaburi în formă de U, care urmau să găzduiască tuburile de raze X și
cablurile aferente. S-a urmărit un scop estetic și funcțional, tuburile de
raze X și sistemele de prindere aferente urmând să fie mascate complet
de această structură. Pentru a nu împiedica emisia de raze X, în profilele
care susțineau tuburile de raze X s-au dat găuri șlițate cu diametru
corespunzător flanșelor acestora. Aceste găuri erau folosite pentru
ajustarea poziției tuburilor de raze X, pentru a permite alinierea
acestora cu detectorii de raze X și axele motorizate.
În final, pentru montajul experimental de tomografie, o sursă și
detectorul matricial de raze X au fost montate pe pilonii verticali, pe axe
liniare manuale. Acest montaj oferea flexibilitate maximă în alinierea cu
ușurință a celor două componente la înălțimea dorită. Pentru montajul
experimental de fluorescență s-a folosit o placă de duraluminiu cu
grosime 8 mm pe care s-au fixat cea de-a doua sursă și spectrometrul de
raze X, la un unghi de 30 grade.
Întreg cadrul de susținere a fost montat pe o tablă de
duraluminiu cu grosime 8 mm, iar imaginea acestuia se poate vedea în
figura 2.9.

Figura 2.9. Primul cadru de susținere
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Proiectul a fost suficient de bun iar cadrul a fost folosit o lungă
perioadă de timp. Totuși experiența a arătat un dezavantaj și anume că
acest cadru, fiind voluminos și neavând suficiente puncte de prindere,
nu permitea modificarea cu ușurință a montajelor experimentale.
A doua iterație
Obiectivul 5) "modularitate – reconfigurarea cu ușurință a
echipamentelor conținute", menționat în capitolul 2.1, se referă de fapt
la modificarea montajelor experimentale pentru realizarea de
configurații diferite, în funcție de aplicație. În activitatea de cercetaredezvoltare acestea trebuie modificate des și s-a constatat că este
necesar un nou model al cadrului care să permită acest deziderat.
Astfel, pentru realizarea acestui obiectiv, am proiectat un nou cadru
pentru susținerea echipamentelor, construit din profile de aluminiu și
fixat pe o masă optică. Profilele de aluminiu au dimensiuni 80 x 40 mm
și prezintă câte două canale pe fețele de 80 mm. Masa optică are
dimensiuni 600 x 300 mm cu găuri M6 spațiate la 25 mm.
Spre deosebire de modelul de cadru precedent, avantajele sunt
multiple:







Are stabilitate mai bună și asigură o fixare solidă a
echipamentelor;
Asigură posibilitatea deplasării echipamentelor cu ușurință pe
toată lungimea acestor profile;
Utilizarea canalelor pofilelor pentru deplasarea echipamentelor
elimină necesitatea folosirii axelor liniare dedicate pentru acest
scop;
Masa optică asigură o prindere fixă și precisă a montajului;
Masa optică dispune de găuri M6 spațiate la 25 mm care
ușurează realizarea de montaje experimentale;
Planeitatea mesei optice ajută la alinierea echipamentelor;
Al doilea model de cadru este prezentat în figura 2.10.
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Figura 2.10. Al doilea cadru de susținere

2.5.2 Piesa de răcire și susținere pentru sursa cu anod de molibden
În ordinea cronologică a operațiunilor, după ce s-a finalizat
proiectarea și construcția celui de al doilea cadru de susținere, s-a
căutat o soluție pentru fixarea tubului de raze X cu anod de molibden.
Totodată a trebuit luat în calcul faptul că tubul nu este prevăzut
cu elemente de răcire activă. Modalitatea de asigurare a răcirii
corespunzătoare a acestuia trebuie stabilită individual de utilizator, iar
cerința este de menținere a temperaturii exterioare sub 55o C în timpul
exploatării. Pentru aceasta am decis că cea mai bună soluție ar fi
proiectarea unei piese mecanice cu dublu rol, care să asigure atât
susținerea, cât și răcirea acestei surse. În acest mod se economisește
atât spațiu, cât și material, și se obține o piesă cu greutate și dimensiuni
reduse. Principial piesa trebuie să acopere o zonă cât mai mare din
suprafața cilindrică a sursei de raze X și trebuie să aibă o față dreaptă
pentru montarea pe cadru printr-o placă adaptoare. Placa adaptoare
joacă rol de interfață între cadru și piesa de răcire.
Conform acestor criterii, am proiectat piesa de răcire și am
prevăzut-o cu două găuri filetate pentru conectarea racordurilor de apă
și un capac de plexiglas cu garnitură, montat cu șuruburi. Echipamentul
de răcire a fost achiziționat separat. Avantajul principal al acestui
sistem de răcire cu apă este eficiența mai mare decât în cazul răcirii cu
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aer. Apa, ca lichid de răcire, absoarbe și disipează mult mai eficient
căldura degajată de sursa de raze X. Datorită eficienței sporite, sursa de
raze X poate fi folosită la parametri maximi un timp mai îndelungat, fără
ca temperatura să se apropie de valoarea maximă de prag. Pentru
realizarea unui contact termic cât mai bun, este necesară aplicarea unui
strat de pastă termoconductoare între sursa de raze X și piesa de răcire.
Cu toate acestea, există și dezavantaje ale utilizării acestei
metode:
 Costuri mai mari decât în cazul sistemelor de răcire cu aer;
 Necesitatea mentenanței sistemului de răcire - apa trebuie
tratată și schimbată periodic pentru a preveni depunerile. Odată
ce apar depuneri este necesară demontarea sistemului și
curățarea cu atenție a componentelor;
 Posibilitatea defectării sistemului de răcire;
 Riscul apariției scurgerilor de apă la îmbinări, garnituri sau pe
parcursul traseului de răcire.
S-a considerat că avantajele sunt mai importante decât riscurile
și s-a decis utilizarea unui sistem de răcire integrat. Conform
specificațiilor producătorului, acest sistem asigură o performanță
ridicată, este silențios, asigură o răcire activă printr-un ventilator de
140mm și o răcire pasivă adițională prin intermediul carcasei radiante
de aluminiu anodizat. Utilizează o pompă de apă de 6W, 12V DC, cu
debit maxim 300 litri/h. Are afișaj al temperaturilor pentru lichidul de
răcire și mediul ambient. Monitorizează nivelul agentului de răcire,
debitul acestuia și este prevăzut cu o alarmă pentru semnalizarea
eventualelor defecțiuni. Acest sistem prezentat poate fi vizualizat în
figura 2.11. a.
Revenind la piesa de răcire și susținere (Figura 2.11. b), mai
trebuie menționată modalitatea de utilizare a ei. Prin intermediul
acestei piese, sursa se montează pe stâlpul transversal al cadrului de
susținere printr-o placă adaptoare, deasupra axelor motorizate de
poziționare a probelor. Astfel axele motorizate pot deservi ambele
sisteme, de tomografie și fluorescență de raze X.
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a)

b)

Figura 2.11. Sistemul de răcire cu apă: a) Unitatea de răcire cu apă; b) Piesa de răcire
cu apă și susținere pentru sursa cu anod de molibden

2.5.3 Piesa de răcire și susținere pentru sursa cu anod de wolfram
Și în cazul sursei de raze X cu anod de wolfram, asigurarea unei
modalități de răcire corespunzătoare a acesteia revine utilizatorului,
tubul de raze X nefiind prevăzut cu elemente de răcire activă.
Producătorul solicită menținerea temperaturii carcasei exterioare sub
55o C în timpul exploatării.
Pentru această sursă s-a constatat că este suficientă răcirea
convențională cu aer, ce se bazează pe tandemul radiator - ventilator.
Comparativ cu metoda răcirii cu apă, deși eficiența răcirii cu aer este
mai redusă, totuși avantajele sunt numeroase:
 Proiectare și executare mai facile ale piesei de răcire și susținere;
 Costuri mai mici pentru implementarea și întreținerea acestui
sistem;
 Lipsa necesității mentenanței;
 Riscuri reduse spre deosebire de răcirea cu apă;
 Durata de viață mai lungă;
 Înlocuirea cu ușurință a ventilatorului în caz de defectare.
În afară de asigurarea răcirii, a trebuit soluționată și modalitatea
fixării tubului de raze X. Am decis că cea mai bună soluție ar fi
proiectarea unei piese mecanice cu dublu rol, care să asigure totodată
susținerea, cât și răcirea acestei surse. În acest mod se economisesc atât
spațiu, cât și material și se obține o piesă cu greutate și dimensiuni
reduse. Principial piesa trebuie să acopere o zonă cât mai mare din
suprafața cilindrică a sursei de raze X și trebuie să aibă o față dreaptă
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pentru montarea pe cadru printr-o placă adaptoare. Placa adaptoare
joacă rol de interfață între cadru și piesa de răcire.
Conform acestor criterii, pentru maximizarea suprafeței de
contact, am proiectat piesa de răcire cu lungime apropiată de lungimea
sursei, având un semicilindru interior care să ”îmbrace” tubul de raze X.
Piesa are trei fețe drepte. O față dreaptă laterală am prevăzut-o cu două
găuri filetate pentru conectarea prin șuruburi pe placa adaptoare. Fața
dreaptă diametral opusă semicilindrului interior am prevăzut-o cu
găuri filetate pentru montarea radiatoarelor. La montarea radiatoarelor
a fost utilizată pastă termoconductoare pentru un contact termic optim
între cele doua elemente (Figura 2.12).

Figura 2.12. Piesa de susținere și răcire cu aer

Adaptorul pentru montarea lentilei de raze X pe sursa cu anod de
molibden
Această sursă a fost destinată cu precădere utilizării în cadrul
experimentelor de microfluorescență. Acestui scop ajută foarte mult ca
radiația utilă ce este direcționată asupra probei să aibă o intensitate
suficient de mare și suprafața iradiată să fie suficient de mică pentru
obținerea unei rezoluții bune. O posibilitate ar fi construirea unui
colimator care să lase să treacă numai o mică parte din razele X
generate de sursă, pierzându-se astfel cea mai mare parte a radiației
utile. Dar pentru atingerea celor două deziderate în cel mai eficient mod
cu putință, s-a ales varianta implementării unei lentile policapilare,
sistem ce poate amplifica intensitatea radiației X punctual, peste pragul
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constructiv al sursei. Lentila preia o suprafață mai mare de emisie a
razelor X, pe care le focalizează într-un punct de dimensiuni foarte mici,
de aproximativ 30 µm.
Lentila de raze X este fixată de producător într-un tub metalic de
protecție ce poate fi atașat la tubul de raze X conform specificațiilor.
Opțional, producătorul poate oferi și sistemul de prindere și aliniere
micrometrică a lentilei cu pata focală a sursei. Alinierea este necesară
deoarece pata focală a tuburilor de raze X în general nu este perfect
centrată. S-a optat pentru sistemul de aliniere și centrare oferit de
producător pentru o performanță optimă.
Tubul de raze X cu anod de molibden achiziționat s-a constatat
că are o particularitate de care a trebuit ținut cont în proiectarea piesei
de prindere a monturii lentilei. Este vorba despre o descentrare
pronunțată a petei focale. Din această cauză s-a constatat că lentila
policapilară nu se suprapune peste această pată focală nici măcar la
capătul cursei sistemului de aliniere.

Figura 2.13. Ansamblul adaptor de prindere a detectorului și lentilei policapilare

Piesa a fost proiectată pentru a îndeplini un dublu scop. În
primul rând pentru a fixa sistemul de prindere și aliniere al lentilei și a
compensa descentrarea petei focale deplasată lateral față de centrul
flanșei tubului de raze X. Pe de altă parte am considerat că ar fi util ca
această piesă să îndeplinească și funcția de suport pentru piesa de
prindere a detectorului de fluorescență, despre care se va vorbi în
detaliu în capitolul 2.5.5. Piesa adaptor (Figura 2.13) a fost executată
din tablă de duraluminiu de grosime 8 mm.
41

2.5.4 Piesa de montare pentru detectorul matricial de raze X
Detectorul matricial de raze X este folosit în cadrul
experimentelor de microtomografie împreună cu sursa cu anod de
wolfram. Montajul presupune alinierea celor două componente în plan
orizontal și montarea lor pe stâlpii laterali ai cadrului de susținere, la o
distanță fixă. Astfel, în acest montaj, distanța sursă – detector va rămâne
neschimbată. Între sursă și detector sunt interpuse axele motorizate
pentru manipularea probelor de investigat și rotirea acestora în timpul
experimentelor de tomografie. Datorită lor, distanța sursă – obiect
poate fi variată în funcție de mărirea ce se dorește a fi obținută.
Poziționarea obiectului mai aproape de sursă va genera o imagine
mărită pe detector, în timp ce apropierea acestuia de detector cauzează
micșorarea imaginii obținute. Poziționarea optimă se alege în funcție de
dimensiunea obiectului de investigat, cât mai aproape de sursa de raze
X, astfel încât regiunea de interes să fie încadrată optim în câmpul
vizual al detectorului.
Piesa este construită prin îmbinarea cu șuruburi a două table din
duraluminiu frezate pentru a forma un tot unitar în forma literei L.
Prelucrarea cu precizie a acestei piese este necesară pentru asigurarea
unei bune alinieri a detectorului față de sursa de raze X, perpendicular
pe fascicolul de raze X incident. O latură a piesei se fixează cu șuruburi
pe stâlpul cadrului de susținere iar pe cealaltă latură se fixează
detectorul de raze X. Acest ansamblu are posibilitatea de a se deplasa pe
verticală pe stâlpul cadrului de susținere, de-a lungul canalelor
profilului de aluminiu. Această facilitate de ajustare a înălțimii la care
este montat detectorul este utilă în momentul în care este necesară
scanarea unei probe a cărei înălțime depășește cursa maximă a axei
motorizate verticale.
Adițional, montajului se poate adăuga o axă orizontală
motorizată sau manuală, perpendiculară pe fascicolul incident, pentru
obținerea unor configurații avansate de microtomografie, în care
detectorul este deplasat orizontal cu un anumit offset față de centrul de
rotație al obiectului de investigat (Figura 2.14). Astfel se obține un câmp
de expunere extins, pentru scanarea obiectelor de dimensiuni care
depășesc câmpul vizual al detectorului de raze X.
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Figura 2.14. Ansamblul axă liniară - detector

2.5.5 Piesele de montare pentru detectorul Si-Pin de fluorescență
Pentru montarea detectorului Si-Pin de fluorescență au fost
proiectate două piese care să permită atașarea acestuia atât la sursa cu
anod de molibden, cât și la sursa cu anod de wolfram. În acest fel se
obține o mai mare flexibilitate în realizarea experimentelor de
microfluorescență, deoarece spectrul anodului sursei de raze X este
vizibil în rezultatele măsurătorilor. În funcție de probele ce trebuie
analizate și de rezultatele ce trebuie obținute, utilizarea detectorului
este dezirabilă împreună cu o anumită sursă de raze X, pentru evitarea
suprapunerii celor două spectre. Criteriul principal de care s-a ținut
cont în proiectarea pieselor a fost necesitatea montării detectorului la
un unghi de 30 de grade față de tubul de raze X corespunzător.
2.5.5.1 Piesa de montare pentru sursa de raze X cu anod de
molibden
După cum am precizat anterior, emisia de raze X a tubului cu
anod de molibden a fost îmbunătățită prin adăugarea unei lentile
policapilare specializate, ce amplifică intensitatea radiației prin
focalizarea razelor X într-un punct de mici dimensiuni.
Piesa de montare a detectorului de raze X a fost proiectată
pentru a se fixa de adaptorul pentru montarea lentilei de raze X descris
în capitolul 2.5.3 (Figura 2.13). S-au avut în vedere următoarele criterii:
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Această piesă de susținere a detectorului a fost astfel proiectată
încât câmpul vizual al detectorului Si-Pin să se intersecteze cu punctul
de focalizare aflat la 12 milimetri distanță față de lentila policapilară.
Unghiul de montare față de sursa de raze X specificat de producător
este de 30o. S-a avut de asemenea în vedere poziția de montare a
detectorului astfel încât tubul de raze X să nu împiedice montarea
cablurilor de alimentare și de date ale acestuia. Șuruburile și placa de
susținere a detectorului au fost izolate electric de restul ansamblului
pentru evitarea generării semnalelor parazite în timpul măsurătorilor.
Adițional, detectorului i-a mai fost adăugat un grad de libertate
prin atașarea la piesa de montare a unei axe liniare manuale (Figura
2.15. a).

a)

b)

Figura 2.15. Piese de montare pentru sursele de raze X cu anozi de: a) molibden și b)
wolfram

2.5.5.2 Piesa de montare pentru sursa de raze X cu anod de
wolfram
Detectorul de microfluorescență poate fi atașat de asemenea
sursei de raze X cu anod de wolfram. Piesa prezentată în figura 2.15. b
de mai sus a fost proiectată cu următoarele caracteristici constructive:
 Posibilitatea montării pe flanșa sursei de raze X cu anod de
wolfram
 Posibilitatea înglobării unor colimatori de raze X cu diverse
diametre de colimare
 Montarea detectorului de fluorescență la un unghi de 30o față de
fascicolul de raze X
 Minimizarea pe cât posibil a distanței sursă-obiect.
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Acest ultim criteriu este important deoarece în urma simplei
colimări a radiației X, intensitatea semnalului obținut pe detector este și
ea diminuată. Orice creștere nenecesară a distanței dintre sursă și
obiect conduce la o atenuare suplimentară a radiației X în aer.
2.5.5.3 Adaptorul pentru montarea axelor motorizate
Axele motorizate se montează una deasupra celeilalte începând
cu axa X și continuând cu axele Y, Z, Θ. Axa X este cea care trebuie fixată
pe masa optică.
Necesitatea adăugării unui adaptor între axele motorizate și
masa optică a fost dată de diferența diametrelor găurilor celor două
componente și a distanței dintre ele. Axa X este prevăzută cu găuri de
montare de diametru 4 mm iar masa optică este prevăzută cu găuri de
montare filetate M6. Piesa adaptor a fost realizată din tablă de
duraluminiu cu grosime 10 mm, prevăzută cu găuri de diametre
corespunzătoare și spațieri aferente între acestea.

2.6 Modulul de tomografie gantry
Principiul de funcționare al tomografiei gantry a fost prezentat în
capitolul 1.3. Spre deosebire de tomografia clasică, unde sursa de raze X
și detectorul au poziții fixe, iar proba este rotită în jurul propriei axe,
tomografia gantry are ca principiu rotirea sursei de raze X și a
detectorului în jurul probei de investigat. Această tehnică este utilă
pentru probe de dimensiuni medii, ce necesită o poziționare fixă,
stabilă, pe parcursul achiziției de date, precum animale de dimensiuni
mici sau probe ce nu au o structură unitară, solidă. Se poate folosi de
asemenea pentru tomografii de proces, aplicații în care proba este
supusă la diferite procese de durată, timp în care este tomografiată
repetat. Deoarece proba nu este mișcată de pe suport, se pot urmări și
analiza evoluțiile proceselor în timp. Ca exemple pot fi menționate
încolțirea semințelor, colmatarea filtrelor ș.a. Acest modul a fost
implementat pentru a extinde și mai mult aria de aplicabilitate a
tomografiei de raze X prin adăugarea de tipuri de montaje
experimentale suplimentare.
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2.6.1 Proiectarea modulului pentru tomografie gantry
Pentru proiectul acestui modul a trebuit să iau în considerare
mai multe aspecte concomitent. Principala cerință a fost necesitatea
poziționării coplanare a sursei de raze X, a probei și detectorului. Cadrul
de susținere pentru sursa de raze X și pentru detector trebuie să
permită montarea acestora diametral opus și să se rotească
independent de suportul de probă, dar totuși să fie aliniate în
permanență. Ansamblul trebuie dimensionat corespunzător pentru a se
încadra în incinta de iradiere. Elementele constituente trebuie
amplasate în poziție fixă, de echilibru. Acționarea mecanică se face cu
ajutorul unei axe rotative. Cadrul se poate roti maxim 270o pentru a
preveni forfecarea cablurilor. Am realizat un model 3D al cadrului,
ținând cont de toate aspectele, prezentat în figura 2.16.

Figura 2.16. Modelul 3D al cadrului de susținere

2.6.2 Executarea modulului pentru tomografie gantry
Pentru executarea cadrului s-au utilizat profile de aluminiu cu
secțiune 25 mm x 50 mm și elementele de conectică aferente. Pentru
susținerea cadrului s-au folosit profile de aluminiu cu secțiune 40 mm x
80 mm. Axa rotativă motorizată a fost selectată pentru a avea un cuplu
suficient de mare, pentru a putea roti componentele și pentru a fi
compatibilă cu controllerul prezentat în capitolul 2.3.3. Cele două
extremități ale cadrului au fost echilibrate cu greutăți de plumb.
Pentru tomografia gantry s-a folosit o sursă de raze X de 50 kV
cu răcire cu ulei. Lipsa unui radiator extern prezintă avantajul unor
dimensiuni totale reduse și posibilitatea montării în interiorul cadrului,
pentru a respecta cerința alinierii cu suportul de probe și cu detectorul
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de raze X. De asemenea, s-a folosit un detector matricial cu o suprafață
activă mai mare, de 1220 pixeli x 1220 pixeli. Astfel acest modul poate
acomoda probe de dimensiuni mai mari decât în cazul modulului de
tomografie și fluorescență prezentat în capitolul 2.5. Modulul realizat
pentru tomografia gantry este prezentat în figura 2.17.

Figura 2.17. Modulul de tomografie gantry

2.7 Componentele electrice ale instalației
Sursele de înaltă tensiune ce alimentează tuburile de raze X au
prevăzuți conectori electrici pentru conectarea unei lămpi de 12 V,
întrerupători de urgență și întrerupători de tip interlock. Conform
normelor CNCAN, lampa trebuie să fie de culoare roșie și să dea semnal
luminos continuu cât timp sunt pornite razele X. Am decis folosirea unei
lămpi bicolore (Figura 2.18. a), prevăzută cu un bec indicator de culoare
verde ce se aprinde la pornirea sistemului și funcționează alternativ cu
cel de culoare roșie. De asemenea, ca măsuri de siguranță, trebuie să fie
montat un întrerupător de urgență de tip „pară” (Figura 2.18. b). și
întrerupători de tip interlock (Figura 2.18. c) pe fiecare sursă, acționați
la deschiderea ușii de acces. Dacă se deschide accidental ușa de acces în
timpul funcționarii instalației, întrerupătorul de tip interlock normal
închis se deschide și circuitul de alimentare cu tensiune al sursei de
raze X este întrerupt instantaneu.
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Tuburile de raze X se conectează la generatoarele de înaltă
tensiune prin intermediul a două cabluri de înaltă tensiune și două
cabluri pentru conectarea filamentelor surselor de raze X.

a)

b)

c)

Figura 2.18. Elemente de siguranță: a) Lampă de avertizare; b) Buton întrerupere de
urgență; c) Interlock-uri

După cum s-a precizat în paragraful 2.3.1, generatoarele de
înaltă tensiune și implicit parametrii de operare ai surselor de raze X
pot fi controlați prin trei modalități: prin potențiometrele interne, prin
realizarea unui montaj electronic cu potențiometre externe sau printr-o
sursă externă de tensiune în domeniul 0-10 V. S-a optat pentru cea de-a
treia modalitate de control, prin intermediul a două DAQ (data
acquisition box) ce pot fi controlate prin intermediul computerului. DAQ
utilizat are intrări și ieșiri digitale și analogice în domeniul 0-5 V și
poate monitoriza tensiuni de răspuns între 0-10 V de la generatoarele
de înaltă tensiune. Acest model este prevăzut cu două ieșiri analogice
prin care pot fi controlate tensiunea și curentul pentru o singură sursă
de raze X. Deoarece pentru controlul generatoarelor este necesară o
tensiune în domeniul 0-10 V, s-a proiectat și realizat un montaj
electronic care să amplifice de două ori a tensiunea de ieșire (0-5 V) a
DAQ.
Timpul de expunere se stabilește și se controlează prin
intermediul computerului. Acesta afișează de asemenea valorile pentru
înalta tensiune și pentru intensitatea curentului prin tubul de raze X.
Aceste cerințe se regăsesc în NSR 10 prezentate în Anexa 1, la Art.69
(c), (d).
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Lentila policapilară de raze X montată pe tubul cu anod de
molibden focalizează razele X la o distanță de 12 milimetri față de vârful
acesteia. Sunt utilizate două diode laser cu rol de pointere care să
marcheze acest punct pentru o poziționare facilă a probei de investigat.
Temperatura surselor de raze X este măsurată în timp real cu
ajutorul unui termometru cu afișaj digital, montat în exteriorul
sistemului. În incinta de iradiere s-au montat un ventilator pentru
răcire care să asigure două schimburi de aer/oră și un neon care să
asigure o iluminare de 500 lucși în zona de radiografiere, alimentate
ambele la rețeaua de 220 V. Aceste norme se regăsesc în NSR 10
prezentate în Anexa 1, la Art.84 (2) și Art.85 (1) (f). La nivelul inferior sau montat pe pereții opuși două ventilatoare puternice, cu alimentare
de 220 V pentru a evacua căldura degajată de echipamentele instalate.
Concluzii
Acest capitol prezintă specificațiile tehnice ale echipamentelor
componente și contribuția autorului în detaliu privind obiectivele si
activitățile specifice de proiectare - dezvoltare avute în vedere, pornind
de la normele de legislație aplicabile stabilite de CNCAN și continuând
cu proiectarea mecanică și electrică, dezvoltarea și testarea
instrumentului. Sunt de asemenea prezentate în detaliu modulele
componente de tomografie și fluorescență și modulul de tomografie
gantry.
În proiectarea sistemului s-au avut în vedere deziderate precum:
mobilitate, modularitate, robustețe și versatilitate. Acest proiect unic sa încadrat în constrângerile de buget, succesul fiind confirmat și de
certificarea CNCAN dată prin emiterea autorizțiilor de manipulare și
utilizare pentru acest echipament.
Rezultatul se poate vedea în figura 2.19, unde este prezentată
imaginea de ansamblu a echipamentului de raze X multifuncțional
mobil.

49

Figura 2.19. Imagine de ansamblu a echipamentului de raze X multifuncțional mobil
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Capitolul 3
Dezvoltarea software

3.1 Considerații generale și obiective
Acest capitol prezintă în detaliu contribuția autorului ce vizează
programele dezvoltate pentru controlul echipamentelor hardware și
pentru achiziția și prelucrarea datelor obținute în urma experimentelor
de tomografie și fluorescență de raze X.
Obiectivele referitoare la dezvoltarea software urmărite au fost:
funcționalitate, fiabilitate, respectarea bunelor-practici în programare,
testare si eliminare bug-uri, documentarea modului de funcționare a
programelor.
Totalitatea modulelor software dezvoltate pentru instrumentul
prezentat în această teză, dimpreună cu caracterisiticile principale, sunt
prezentate în cele două diagrame bloc de mai jos, împărțite în două
categorii: Module software de control al echipamentelor hardware și
module software de achiziție și prelucrare a datelor. Caracterisiticile
acestor module au constituit funcționalități și funcții integrate ulterior
în programe.
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Figura 3.1. Diagrame bloc module software: a) de control al echipamentelor;
b) de achiziție și prelucrare date

Programele de tomografie și tomografie gantry au fost
dezvoltate folosind modulele de control al detectorului matricial și al
axelor motorizate. Programul de mapare de fluorescență a fost
dezvoltat folosind modulele de control al detectorului de fluorescență și
al axelor motorizate.

3.2 Mediul de dezvoltare software utilizat
LabVIEW
(prescurtarea
de
la
Laboratory
Virtual
Instrumentation Engineering Workbench) este o platformă și un mediu
de dezvoltare software pentru limbajul de programare grafică dezvoltat
de National Instruments. Lansat în anul 1986, LabVIEW permite
realizarea unor instrumente virtuale pentru măsurare și testare [39,
40], sisteme de control și monitorizare a proceselor [41], cercetare
științifică, robotică [42], achiziții de date [43], simulare a fenomenelor
[44], automatizări industriale [45], etc.
Un program LabView are două componente – panoul frontal
(front pannel) și diagrama bloc (block diagram). Funcțiile LabView sunt
conținute în diagrama bloc. Panoul frontal poate conține două tipuri de
elemente – elemente de control și indicatori. Aceste elemente se
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regăsesc de asemenea și în diagrama bloc, la care se adaugă și
constante. Constantele sunt elemente de control ale căror valori rămân
neschimbate. Elementele de control reprezintă intrări pentru funcții.
Indicatorii reprezintă ieșiri ale funcțiilor. Toate aceste elemente sunt
interconectate în diagrama bloc prin fire virtuale care reprezintă
mediul de transmitere a datelor. Programele sunt salvate cu extensia
„.vi” (virtual instrument). Aceeași extensie o au si subrutinele, module
funcționale denumite subvi. Acestea conțin bucăți de cod ce poate fi
reutilizat în cadrul programului principal sau al altor programe.
Subrutinele se utilizează pentru o mai bună structurare, organizare și
vizualizare a programului. Folosind subvi-uri se evită aglomerarea
excesivă a diagramei bloc. Una dintre regulile de bună-practică
recomandate de producător este ca totalitatea funcțiilor de pe diagrama
bloc să nu se întindă pe o suprafață mai mare decât cea dată de
rezoluția monitorului, deci să poată fi vizualizate dintr-o singură
privire. Dacă acest lucru nu este posibil, diagrama trebuie extinsă într-o
singură direcție, fie vertical, fie orizontal [46].
Pentru exemplificare, în figura 3.2 este prezentată diagrama bloc
a programului de control al generatorului de raze X folosit pentru
modulul de tomografie gantry, prezentat în detaliu în capitolul următor.
Toate programele de achiziție a datelor și control al
instrumentului au fost dezvoltate folosind platforma LabView și
reprezintă contribuție proprie. Interfețele programelor prezentate în
acest capitol au fost dezvoltate în engleză. Procesarea datelor de
tomografie obținute, reconstrucția, vizualizarea și analiza imaginilor se
fac prin intermediul VG Studio MAX, un software specializat pus la
dispoziție de firma Volume Graphics, Germania.
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Figura 3.2. Diagrama bloc a programului de control al sursei de raze X.

3.3 Controlul sursei de raze X
Generatorul de înaltă tensiune folosit pentru controlul sursei de
raze X din modul de tomografie gantry este dotat din fabrică cu o placă
electronică de control (Cap. 2, Figura 2.3. b). Aceasta conține un
convertor analog-digital cu rol de a transforma comenzile digitale în
tensiuni de control ale generatorului. Comunicarea cu această placă se
poate face prin conexiune serială, prin rețea sau USB. Producătorul
pune la dispoziție un manual în care descrie modalitățile de control
posibile. Pentru această aplicație s-a ales modalitatea de control prin
portul serial. Comenzile sunt transmise în format text (string).
Modalitatea de funcționare
În figura 3.2 a fost prezentată diagrama bloc a programului de
control. Programul este alcătuit din două bucle ce rulează în paralel
folosind două nuclee separate ale procesorului. Prima buclă este
utilizată pentru a trimite comenzi de control iar cea de-a doua pentru a
interoga încontinuu starea generatorului (feedback). Pentru a se evita
trimiterea simultană a comenzilor, s-a folosit o funcție „semafor” care
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prioritizează automat comenzile primite de către placa de control.
Această funcție se referă la doua secțiuni distincte ale programului ce
sunt condiționate să ruleze consecutiv dar nu concomitent.
Modalitatea de utilizare
a).

Programul este rulat prin apăsarea butonului “run” (Figura 3.3.

În figura 3.3. b se poate vedea amplasarea casetei de selectare a
portului serial dorit. De fiecare dată când se selectează un port,
programul trimite o solicitare către placa de control. Când primește
răspunsul așteptat, informează utilizatorul prin aprinderea
indicatorului din figura 3.3. c. Dacă nu primește răspuns, afișează un
mesaj în indicatorul de stare (Figura 3.3. p) și așteaptă.
După validarea portului serial, conexiunea fiind realizată,
indicatorul de stare (Figura 3.3. g) începe să afișeze informații despre
starea generatorului de înaltă tensiune. Aceste informații se referă la
temperatură, alimentarea cu 24 V, tensiunea și curentul tubului de raze
X și ale filamentului. Tensiunea și curentul de feedback ale tubului de
raze X sunt afișate de asemenea în indicatori separați (Figura 3.3. l și
Figura 3.3. n).
Următorul pas este verificarea timpului când a rulat ultima oară
procedura de „încălzire” a tubului de raze X (warmup). Este vorba de o
procedură recomandată de producător ce trebuie rulată zilnic, înainte
de utilizarea tubului de raze X. Această procedură constă în creșterea
tensiunii în incremente mici, în intervale de 0,5 secunde, până ajunge la
valoarea maximă. Apoi se crește curentul în mod similar. Toată această
procedură a fost înglobată într-un subvi. Dacă procedura este necesară
la momentul rulării programului, butoanele ”X-Rays ON” și ”X-Rays
OFF” sunt dezactivate iar butonul ”Warmup” (Figura 3.3. d) este activ.
După rularea procedurii, butonul ”Warmup” devine inactiv iar butonul
”X-Rays ON” (Figura 3.3. e) devine activ. Cât timp butonul ”X-Rays ON”
este activ, prezența razelor X este semnalizată printr-un indicator
(Figura 3.3. j) iar butonul ”X-Rays OFF” (Figura 3.3. f) este inactiv și
viceversa. Astfel utilizatorul poate cunoaște permanent, cu claritate,
starea sistemului.
Ca măsură de siguranță, programul este prevăzut cu un indicator
(Figura 3.3. i) care informează dacă interlock-ul atașat ușii este în
poziție închis sau deschis. Valorile de selectare pentru tensiune și
curent ale tubului de raze X pot fi introduse în elementele de control
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prezentate în figura 3.3. k și figura 3.3. m. Posibile erori ale
generatorului de înaltă tensiune sunt afișate într-un indicator de tip
boolean (Figura 3.3. p).
Butonul ”Stop VI” (Figura 3.3. h) adresează o bucată de cod cu
funcții ce dezinițializează resursele hardware alocate sesiunii curente.

Figura 3.3. Interfața programului de control al sursei de raze X

3.4 Controlul axelor motorizate
Programul de control pentru axele motorizate a fost de
asemenea dezvoltat în Labview pentru ca ulterior funcțiile să poată fi
integrate în programele de tomografie și mapare de fluorescență.
Furnizorul unității de control pentru axele motorizate a pus la
dispoziție driverele Labview necesare dezvoltării unui program cu
funcționalitate completă. Comunicarea cu unitatea de control se face
prin intermediul portului serial al computerului, prin comenzi de tip
text. Funcția de verificare a portului serial apare în figura 3.4. a.
Utilizatorul selectează portul serial la care este conectată unitatea de
control iar programul trimite automat o secvență text de interogare.
Dacă se primește răspunsul așteptat indicatorul ”Com OK” este activat.
Unitatea de control are următoarele funcții principale:
 Deplasarea axelor la origine (capătul de cursă) (Figura 3.4. c)
 Deplasarea axelor înainte și înapoi (Figura 3.4. d)
 Modificarea vitezei de deplasare a axelor (Figura 3.4. j)
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Ajustarea rezoluției de deplasare prin selectarea nivelului de
micro-pășire dorit (Figura 3.4. f)
 Afișarea poziției actuale în timp real (Figura 3.4. h)
Pentru o mai mare ușurință de folosire a programului și
flexibilitate, am adăugat câteva valori predefinite de control al vitezei
axelor (Figura 3.4. i)

Figura 3.4. Interfața programului de control al axelor motorizate

La final, butonul ”Stop VI” (Figura 3.4. b) eliberează resursele
hardware alocate portului serial și programul poate fi închis.

3.5 Achiziția de date de la detectorul matricial
Achiziția de date de la detectorul matricial se realizează prin
intermediul plăcii de captură (frame grabber). Detectorul matricial
captează imagini cu rezoluție de 1220 pixeli x 1220 pixeli și 12 biți.
Imaginile achiziționate reprezintă matrice cu 1220 linii și 1220 coloane
cu valori posibile în intervalul 0 – 4095 (212). Acestor valori li se alocă
nivele de gri, unde valoarea 0 este reprezentată de culoarea negru și
4095 este reprezentată de culoarea alb.
Placa de captură este produsă de firma National Instruments iar
driverele și funcțiile de control pot fi accesate prin instalarea unui
modul Labview dedicat. Funcțiile principale permit selectarea timpului
de achiziție, achiziția unei imagini singulare (Snap) și achiziția de
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imagini multiple (Grab). Elementele de control ale acestor funcții sunt
plasate pe panoul frontal și se pot vedea figura 3.5 la punctele a), b) și
respectiv i).
Pentru a scădea nivelul de zgomot din imaginile salvate, am
adăugat posibilitatea medierii imaginilor achiziționate de detector
(Figura 3.5. d). Aceasta se realizează prin operații matematice cu
matrice. Statistica este cu atât mai bună cu cât se fac mai multe medieri.
Dar implicit timpul de expunere a probei la raze X va fi mai mare iar
reglarea acestui parametru ține de optimizarea experimentului.
Progresul acestei operațiuni este vizibil pe ecran (Figura 3.5. f).
Imaginile sunt afișate în zona e) a figurii 3.5. Am considerat util
adăugarea unui al doilea câmp care să afișeze negativul imaginii
achiziționate deoarece în anumite situații, unele detalii ale obiectului
pot fi distinse mai bine astfel.

Figura 3.5. Interfața programului de achiziție de la detectorul matricial

Un aspect important ce trebuie luat în considerare pentru orice
detector matricial de raze X este prezența pixelilor defecți, sau mai bine
spus a unor tranzistori defecți. În imaginile radiologice brute se pot
remarca pixeli care au valoare 0, 4095 sau o valoare intermediară
invariabilă. Imaginile trebuie corectate prin aplicarea unor algoritmi de
mediere a valorilor înconjurătoare pentru fiecare pixel defect și
înlocuirea lor cu aceste valori corectate. O astfel de funcție a fost
aplicată și în acest program (Figura 3.5. g).
La final programul poate fi închis, dar numai după apăsarea
butonului ”Stop VI” (Figura 3.5. h). Acest buton activează o secvență de
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funcții care eliberează resursele hardware alocate sesiunii de utilizare a
plăcii de achiziție.

3.6 Programul de tomografie gantry
Pentru realizarea unei tomografii este necesară achiziționarea
mai multor radiografii la diferite unghiuri ale probei. Acest deziderat
poate fi îndeplinit fie rotind proba (cazul tomografiei clasice), fie rotind
sistemul sursă de raze X - detector în jurul probei (cazul tomografiei
gantry). Diferențele dintre tomografia clasică – și tomografia gantry au
fost prezentate mai pe larg în capitolul 1.3.
Programul de tomografie are menirea de a achiziționa radiografii
sincronizat cu rotirea probei. Deci trebuie să includă driverele pentru
controlul axelor motorizate, driverele plăcii de captură la care este
conectat detectorul matricial de raze X și logica necesară achiziției de
date sincronizată. Cu cât incrementul unghiular este mai mic, numărul
radiografiilor trebuie suplimentat și cu atât tomografia va avea o
calitate mai bună. Implicit timpul total de expunere a probei la raze X va
fi mai mare iar reglarea acestor parametri ține de optimizarea
experimentului.
Programul prezentat în acest subcapitol este folosit pentru
modulul de tomografie gantry. În mare parte este identic cu programul
folosit pentru tomografie clasică, având două diferențe. Prima constă în
adăugarea unor funcții care verifică condiția ca rotația să nu depășească
270 de grade ceea ce reprezintă limitarea fizică de rotație a cadrului. A
doua diferență constă în adăugarea unui control (Figura 3.6. l) pentru
selectarea poziției de pornire a măsurătorii, de la originea axei de
rotație sau dintr-o poziție arbitrară.
Elementele componente ale programului pentru unitatea de
control a axelor motorizate sunt următoarele:
 Controlul de selectare a portului serial la care este
conectată unitatea (Figura 3.6. a);
 Selectarea numărului total de proiecții (Figura 3.6. b);
 Selectarea incrementului de rotație (Figura 3.6. e) (pasul
unghiular).
Elementele componente ale programului pentru placa de
achiziție sunt:
 Selectare mediere imagini (Figura 3.6. c), pentru a scădea
nivelul de zgomot din imagini;
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Selectarea timpului achiziție pentru fiecare radiografie
(Figura 3.6. d);
Zona afișare a imaginilor achiziționate (Figura 3.6. k).

Figura 3.6. Interfața programului de tomografie gantry

Informațiile ce țin de salvarea imaginilor pe hard disk pot fi
introduse în zona de câmpuri prezentate în figura 3.6. f.
Bara de progres (Figura 3.6. g) afișează vizual procentul
efectuării măsurătorii. Programul afișează în timp real informații legate
despre starea sa în indicatorul din figura 3.6. h.
Ca și modalitate de lucru, în primul rând trebuie optimizați
parametrii măsurătorii. Se stabilesc tensiunea și curentul tubului de
raze X necesare pentru fiecare probă în parte. Aceste valori trebuie să
fie suficient de mari pentru a asigura penetrarea probei cu raze X.
Timpul de achiziție al unei radiografii trebuie să fie astfel setat încât să
nu se depășească valoarea maximă a pixelilor detectorului, fenomen
cunoscut ca saturarea detectorului. Se ia în considerare de asemenea
dacă se impune necesitatea aplicării unei medieri per imagine
achiziționată. Toți acești parametri pot fi stabiliți folosind programul de
radiografie prezentat în subcapitolul anterior iar valorile vor fi inserate
în câmpurile omoloage din programul de tomografie. De asemenea se
specifică calea de salvare a imaginilor pe hard disk. Ulterior se
selectează portul serial la care este conectată unitatea de control a
axelor motorizate. Indicatorul ”Com Ok” arată realizarea cu succes a
acestei operațiuni. Prin apăsarea butonului ”Start” (Figura 3.6. j) se
pornește măsurătoarea. Aceasta poate fi oprită în caz de urgență prin
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apăsarea butonului ”Abort”. La finalul măsurătorii, utilizatorul este
informat prin afișarea unei ferestre informative de tip pop-up. Anterior
închiderii programului, butonul ”Stop VI” (Figura 3.6. i) eliberează
resursele hardware alocate portului serial și plăcii de achiziție și
programul poate fi închis.

3.7 Programul pentru mapare de fluorescență
Pentru măsurători de fluorescență am dezvoltat un program care
sincronizează achiziția de date cu deplasarea probei pe axele X și Y. În
acest fel este posibilă realizarea unei ”hărți” compoziționale a probei.
Acest program este util pentru probe neomogene sau pentru probe ce
au depuneri neomogene pe suprafața lor. Astfel se pot determina
grosimile depunerilor în fiecare punct de interes de pe suprafața probei.
Driverul Labview al detectorului de fluorescență este pus la
dispoziție de producător, iar pentru controlul axelor motorizare s-au
preluat funcțiile necesare din programul de control al axelor motorizate
(capitolul 3.4). Adițional a fost adăugată o casetă text unde pot fi
introduse datele specifice fiecărei măsurători (Figura 3.7. a). Aceste
informații vor fi salvate într-un fișier separat.
Setările referitoare la detector sunt prezentate în figura 3.7 la
punctele b, c, d. Primul pas, după lansarea programului de la butonul
”Run”, este verificarea conexiunii detectorului la portul USB. Ulterior se
pot selecta numărul de canale (4096 este maximul disponibil) și timpul
de integrare pentru fiecare spectru achiziționat.
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Figura 3.7. Interfața programului pentru mapare de fluorescență

Setările ce țin de manipulatorul motorizat sunt disponibile în
zona interfeței prezentată în figura 3.7 la punctele k și l. Pornirea
achiziției de date se face prin apăsarea butonului din figura 3.7. h.
Mișcarea se face în zigzag pentru fiecare axă, fiind specificate distanța
maximă de deplasare și pasul. Mișcarea începe pe axa specificată în
elementul de control ”Axis first”. Proba este deplasată pas-cu-pas, după
cum este specificat în elementul de control numit ”Step”, în fiecare
punct se așteaptă finalizarea achiziției spectrului corespunzător.
Distanța totală de deplasare a probei pe fiecare axă este specificată în
elementul de control numit ”Travel”. La capătul de cursă al primei axe,
proba este mișcată cu un pas pe a doua axă, urmând întoarcerea
(deplasarea în sens negativ) pe prima axă, așa cum se poate vedea în
diagrama din figura 3.8. Barele de progres (Figura 3.7. i) arată poziția
probei în timp real.

Figura 3.8. Modalitatea de deplasare a probei pe axele X, Y
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Poziția probei este afișată în permanență pentru fiecare axă în
parte (Figura 3.7. j) și este de asemenea salvată într-un fișier
informativ, alături de spectre, în directorul specificat în figura 3.7. e. La
finalizarea măsurătorii, pentru închiderea programului este necesară
apăsarea butonului ”Stop VI” (Figura 3.7. g) pentru eliberarea
resurselor hardware alocate portului serial și spectrometrului.

3.8 Programul de reconstrucție și analiză a datelor
Pentru realizarea unei tomografii 3D este necesară prelucrarea
radiografiilor achiziționate cu ajutorul unui algoritm matematic,
procedură numită și reconstrucția datelor.
VG Studio MAX [47] este un pachet software complex
comercializat de firma producătoare Volume Graphics, Germania
pentru reconstrucția, analiza și vizualizarea tomografiilor
computerizate. Prin instalarea unor module adiționale, acest program
poate avea următoarele funcționalități:
 Reconstrucția seturilor de date realizate de un scaner tomograf
pentru obținerea unei reprezentări tridimensionale a obiectului
scanat;
 Detectarea nedistructivă a porilor, incluziunilor și defectelor
probelor;
 Determinarea structurilor de tip celulă în probe poroase;
 Măsurători ale coordonatelor elementelor probei de investigat;
 Compararea modelului 3D al unei piese cu proiectul CAD
(Computer-Aided Design) al acesteia pentru identificarea
eventualelor abateri;
 Simulări nedistructive și teste de stres mecanic direct pe datele
tomografice.
În ceea ce privește reconstrucția datelor, pentru realizarea unei
tomografii,
utilizatorul este solicitat să introducă următoarele
informații: tipul algoritmului de reconstrucție utilizat, locația datelor
primare achiziționate în urma măsurătorii și formatul corespunzător al
acestor fișiere, imaginile de calibrare ”dark” și ”bright”, rezoluția
detectorului exprimată în pixeli, distanța sursă-obiect, distanța sursădetector, unghiul acoperit de axa de rotație, aplicarea diferitelor filtre,
regiunea de interes de reconstruit din volumul total.
Imaginile de calibrare ”dark” și ”bright” solicitate de programul
de reconstrucție au o mare importanță pentru creșterea calității
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tomografiei, reprezentând elemente de corecție a imaginilor
achiziționate prin scăderea nivelului de ”zgomot” prezent. O imagine
”dark” se obține prin achiziția unei imagini mediate cu sursa de raze X
oprită. Imaginea ”bright“ este obținută cu sursa de raze X pornită, fără
probă. Timpul de integrare este identic pentru toate imaginile
achiziționate în timpul experimentului.
După cum s-a menționat anterior, imaginile achiziționate
reprezintă fișiere ce conțin matrice cu 1220 linii și 1220 coloane, cu
valori încadrate în intervalul 0 – 4095. Corectarea imaginilor constă
într-un calcul matricial ce folosește fișierul cu imaginea originală
achiziționată de detector și fișierele ”dark” și ”bright” achiziționate
ulterior. Formula de calcul utilizată este:
Img(i,j)=

img0(i,j)– dark(i,j)
,
bright(i,j)– dark(i,j)

unde img(i,j) reprezintă imaginea corectată, img0(i,j) reprezintă
imaginea inițială, dark(i,j) reprezintă imaginea ”dark” și bright(i,j)
reprezintă imaginea ”bright”.
În figura 3.9 este prezentată interfața programului VG Studio
MAX în care se poate vedea reconstrucția 3D a unui obiect scanat.
Interfața este constituită din patru panouri principale în care cel din
dreapta-jos afișează reconstrucția 3D a obiectului investigat iar celelalte
prezintă vederile de sus, față și lateral. Aceste vederi reprezintă secțiuni
carteziene la coordonatele specificate de utilizator pe axele X, Y și
respectiv Z. Pe coloana din extrema-dreaptă se afișează instrumentele
selectate de utilizator, în cazul de față se afișează informații despre
volumul reconstruit, histograma aferentă și modalitatea de redare a
imaginii.
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Figura 3.9. Programul VG Studio MAX – interfața și reconstrucția tomografică a unei
probe

În figura 3.10 este prezentată imaginea mărită a secțiunii laterale
a obiectului scanat. Dimensiunile indicate în figură au fost calculate
considerând elemente de formă cilindrică.

Figura 3.10. Imagine mărită a secțiunii laterale a obiectului scanat
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Concluzii
Acest capitol prezintă în detaliu programele și modulele software
dezvoltate de autor prin intermediul platformei LabView, pentru
controlul echipamentelor hardware (surse de raze X, detectori și axe
motorizate) și pentru achiziția și prelucrarea datelor obținute în urma
experimentelor de tomografie și fluorescență de raze X. Un aspect care
a îngreunat procesul de dezvoltare a modulelor pentru controlul
detectorilor matriciali a fost lipsa suportului tehnic al producătorilor
atât pentru integrarea bibliotecilor de funcții în mediul LabView, cât și
cel ulterior.
Programul de reconstrucție și analiză a datelor este obținut de la
un furnizor extern. În toate procesele prezentate în acest capitol s-a
ținut cont de deziderate precum: funcționalitate, fiabilitate și
respectarea bunelor-practici în programare.
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Capitolul 4
Testarea și validarea prin aplicații specifice

4.1 Aplicații de fluorescență
4.1.1 Analiză nedistructivă a depunerilor metalice
Informațiile din acest subcapitol și imaginile au fost expuse în
lucrarea „Non destructive analysis of large area metallic coatings of
fusion materials”, C. Dobrea, I. Tiseanu, T. Craciunescu, E. Grigore,
Romanian Journal of Physics [48]
Introducere
În prezent există o nevoie tot mai mare pentru o metodă rapidă
și nedistructivă capabilă să permită caracterizarea uniformității
grosimii pe suprafețe mari a stratului de protecție depus pe pereții
reactoarelor de fuziune. Structura peretelui interior utilizata în cadrul
ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) constă dintrun perete principal de beriliu (Be) depus pe compozite din fibră de
carbon 3D (CFC) în punctele de contact cu plasma de fuziune și wolfram
(W) utilizat în zona inferioară a reactorului numită divertor. Deoarece
această combinație de materiale nu a fost niciodată testată într-un
reactor de tip tokamak, proiectul numit ITER-like wall a fost lansat la
reactorul de la JET (Joint European Torus), constând în depuneri de
straturi 10 m W pe aproximativ 1.000 de plăci de tip CFC.
Pentru caracterizarea uniformității straturilor acoperite cu W a
fost elaborată o metodă nedistructivă bazată pe tehnica de fluorescență
de raze X (XRF). Această metodă permite atât evaluarea uniformității
straturilor acoperite cu W, cât și o cartografiere cantitativă de
compoziție și grosimi a probelor de tip multistrat. Experimentele au
fost efectuate folosind instrumentul cu raze X multifuncțional mobil
descris în această teză, denumit Tomo-Analytic. Instrumentul este
prevăzut cu o lentilă policapilară care focalizează razele X și asigură o
rezoluție spațială mare în caracterizarea structurilor complexe prin
metoda XRF. Implementarea unei geometrii confocale, realizată prin
atașarea unui colimator conic policapilar la detectorul de raze X,
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permite extinderea aplicabilității instrumentului la cartografierea
compoziției 3D a probelor prin tomografie de fluorescență de raze X.
Metode și rezultate
Metoda de analiză a eroziunii a fost implementată folosind
sistemul Tomo-Analytic (Figura 4.1). Unul dintre scopurile pentru care
acest sistem a fost dezvoltat constă în analiza materialelor de fuziune
[49, 50]. Tomo-Analytic este un sistem ce combină fluorescența de raze
X (XRF) și tomografia cu fascicol conic (3D-CT) pentru caracterizarea
nedistructivă a morfologiei 3D și a compoziției probelor. Metoda XRF
permite caracterizarea la rezoluție mare a probelor și structurilor
complexe prin integrarea unei lentile de tip policapilar care focalizează
fascicolul de raze X într-un punct de dimensiuni micrometrice.
Capabilitatea instrumentului poate fi extinsă ulterior prin
implementarea unei geometrii confocale ce poate fi realizată prin
atașarea unui colimator conic policalpilar la detectorul de raze X. Astfel,
compoziția probelor poate fi cartografiată 3D prin metoda de
tomografie de fluorescență de raze X. Analiza XRF asistată prin metoda
parametrilor fundamentali (FP) realizează conversia intensităților
liniilor spectrale ale elementelor în concentrații elementale
(stoichiometrie) și / sau în grosimi ale stratului analizat. Principiul 3DCT constă în achiziționarea radiografiilor de înaltă rezoluție (48 μm) ale
obiectului, pentru determinarea unui model 3D al structurii sale
interne. Secțiuni 2D prin acest volum pot fi vizualizate ca imagini sau
volumul 3D poate fi redat, secționat și măsurat direct. Pentru inspecția
nedistructivă a probelor miniaturizate, analiza microtomografică
garantează recunoașterea caracteristicilor cu o rezoluție mai bună de
15 μm. Reconstrucțiile tomografice 3D sunt obținute cu ajutorul unui
program ce folosește un cod optimizat bazat pe o modificare a
algoritmului Feldkamp [51].
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Figura 4.1. Incinta de iradiere a instrumentului cu raze X multifuncțional (TomoAnalytic)

Tabelul 4.1. Specificațiile de performanță ale sistemului Tomo-Analytic

Performanțe generale
Microtomografie
Rezoluție spațială ≅ 20μm
Rezoluția densității > 1 %
Dimensiuni probă: Diametru < 40
mm,
Înălțime < 200 mm

Microfluorescență
Rezoluție spațială ≅ 30μm
Rezoluția grosimii ≅ 2 % din
stratul total
Dimensiuni probă: 100x100
mm2

Posibilitatea determinării grosimii stratului depus a fost
investigată folosind o probă de calibrare cu strat de Cu de 10 μm depus
pe substrat de Fe (Figura 4.2 - stânga). Acoperirea a fost făcută prin
tehnica combinată de pulverizare catodică (DC magnetron sputtering) și
implantare ionică, dezvoltată în cadrul INFLPR [52]. Urmele de
eroziune au fost produse de un dispozitiv GDOES (glow discharge
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optical emission spectrometry). GDOES este o procedură analitică, care
furnizează informații detaliate privind acoperirile cu materiale atât
conductoare, cât și dielectrice. Are capacitatea de a realiza un profil de
eroziune în profunzime a probei solide. Rezultatul analizei probei de
testare utilizând metoda GDOES este prezentat în figura 4.2 - mijloc.
Folosind tehnica XRF, un profil liniar pe lățimea probei a fost
realizat cu un pas de 0,1 mm și la parametrii tubului de raze X: HV = 40
kV, I = 400 mA. Evoluția ariilor vârfurilor de intensitate Kα,βa Cu și Fe
de-a lungul profilului scanat este prezentată în figura 4.2 - dreapta.
Această reprezentare demonstrează capacitatea sistemului de a
cartografia compoziția eșantionului. Se poate observa că vârfurile de Fe
sunt vizibile chiar și în regiunile în care există acoperire cu Cu. Ariile
vârfurilor de intensitate ale radiației Cu (Kα = 8.06 keV) și Fe (Kα, β = 6.4
/ 7.1 keV) au fost înregistrate în fiecare pas al scanării. Energiile
caracteristice ale liniilor K ale Fe și coeficienții de atenuare a razelor X
pentru Cu sunt cunoscute. Pe baza acestor informații s-a determinat
grosimea stratului de Cu cu o precizie de ~5 %.

Figura 4.2. Proba de test (stânga), GDOES (mijloc) și analiza de fluorescență (dreapta)

După validarea metodei XRF, aceasta a fost aplicată pentru
determinarea grosimii straturilor de acoperire a probelor CFC de la
divertorul ASDEX-Upgrade. Rezultatele tipice ale analizei fluorescenței
de raze X sunt prezentate în figura 4.3. Eșantionul are o zonă unde nu
există depunere de wolfram. Pasul de scanare a fost de 2 mm.
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Figura 4.3. Analiza de fluorescență a unei plăci de carbon acoperită cu W, expusă la
plasma de fuziune în cadrul ASDEX-Upgrade. Spectrele de fluorescență de raze X
(stânga); Harta grosimii stratului de W (mijloc); Profile liniare de-a lungul hărții
(dreapta)

Principalele avantaje ale metodei de fluorescență de raze X sunt
următoarele: i) nu are nevoie de o probă de calibrare pentru
determinarea grosimii stratului de acoperire și ii) poate detecta
compoziția și grosimea unor posibile straturi redepuse în urma
expunerii la plasma de fuziune. Dar în funcție de materialul de
acoperire, din cauza atenuării energiei scăzute a liniilor de raze X emise
ce duce la saturarea semnalului de fluorescență, metoda de fluorescență
este limitată la analiza straturilor depuse cu grosimi de până la ~ 10
μm.
Concluzii subcapitol
A fost efectuată o evaluare a fezabilității metodei XRF pentru
analiza eroziunii materialelor expuse la plasma de fuziune. Testele
experimentale au demonstrat că metoda este capabilă să ofere
informații despre uniformitatea depunerii probelor CFC și poate fi
utilizată pentru determinarea grosimii acestora. De asemenea,
experimentele preliminare au demonstrat că rezoluția laterală este de
~30 μm, iar rezoluția în profunzime este de aproximativ 3% din
grosimea stratului analizat.
Metoda reprezintă un instrument unic și fiabil pentru analiza
probelor expuse la plasma din tokamak. Acesta poate asigura
detectarea straturilor și incluziunilor redepuse, o evaluare calitativă a
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uniformității grosimii depunerilor metalice pe diferite substraturi și, de
asemenea, o cartografiere cantitativă de compoziții și grosimi pe probe
multistrat.
4.1.2 Caracterizarea materialelor de carbon cu depunere de W
Informațiile din acest subcapitol și imaginile au fost expuse în
lucrarea „X-ray microbeam transmission/fluorescence method for nondestructive characterization of tungsten coated carbon materials”, I.
Tiseanu, M. Mayer, T. Craciunescu, A. Hakola, S. Koivuranta, J. Likonen,
C. Ruset, C. Dobrea - Surface & Coatings Technology [53]
Introducere
Fenomenele de eroziune, transport și redepunere ale
wolframului sunt de mare interes, deoarece comunitatea științifică
prevede utilizarea unui divertor construit numai din wolfram care să fie
utilizat în faza operațională (reacție de fuziune deuteriu-tritiu) a
viitorului reactor de la ITER (International Thermonuclear Experimental
Reactor). Eroziunea care a avut lor în urma reacției de fuziune asupra
straturilor de wolfram și a martorilor de eroziune din carbon a fost
studiată extensiv asupra zonei divertorului orientate spre exteriorul
reactorului ASDEX Upgrade (Axially Symmetric Divertor Experiment). În
prezent s-a propus înlocuirea completă a plăcilor CFC (Carbon Fiber
Composite) existente cu plăci acoperite cu wolfram în cadrul proiectul
JET ITER like wall.
Eroziunea globală, redepunerea și transportul materialelor
incluse în pereții din imediata vecinătate a plasmei de fuziune au fost
studiate pe larg în ASDEX Upgrade în ultimii ani, aplicând metode de
analiză de suprafață a plăcilor prin metode RBS (Rutherford
backscattering) și profile de profunzime SIMS (Secondary Ion Mass
Spectrometry) [54], [55]. Au fost analizate plăci din divertor special
concepute, care conțin benzi martor de eroziune pentru realizarea
măsurătorilor de eroziune / depunere înainte și după expunere. Astfel
de probe martor sunt de asemenea instalate în pereți sau zone
îndepărtate cu care plasma nu are contact direct. În timpul unei reacții
de fuziune, toate probele din interiorul reactorului sunt expuse plasmei
de fuziune, furnizând informații despre eroziunile / depunerile nete ale
materialelor observate.
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Procesul de analiză a datelor determinate în urma măsurătorilor
efectuate prin metodele RBS și SIMS este unul consumator de timp.
Măsurătorile prin RBS si SIMS sunt realizate printr-un număr limitat de
puncte, de obicei de-a lungul unei singure linii în direcție poloidală.
Necesitatea folosirii unei metode rapide și nedistructive, care să
permită determinarea cantitativă a grosimii depunerii de wolfram pe
carbon a probelor cu suprafețe mari, ne-a determinat să dezvoltam o
tehnică combinată de transmisie / fluorescență de raze X (XRTF). S-a
demonstrat că această tehnică permite o rezoluție spațială bună (câțiva
de zeci de micrometri) și este suficient de rapidă pentru a permite
măsurători pentru mii de puncte individuale. În consecință se poate
determina un model/profil 2D de eroziune pe o întreagă placă extrasă
din zona divertorului.
Studiul actual a fost concentrat pe eroziunea produsă de reacția
de fuziune asupra straturilor de wolfram și a martorilor de eroziune din
carbon din zona divertorului orientată spre exteriorul reactorului
ASDEX Upgrade. Ca urmare a studiului efectuat, s-a propus înlocuirea
completă a plăcilor CFC existente cu plăci acoperite cu wolfram în
cadrul proiectul JET ITER like wall.
Metode și materiale
Metoda de analiză a eroziunii a fost implementată utilizând
instrumentul Tomo-Analytic [56], un sistem ce combină fluorescența de
raze X (XRF) cu tomografia cu fascicol conic (3D-CT) în vederea
realizării de cartografieri 3D nedistructive asupra morfologiei și
compoziției probelor. Componenta 3D-CT asigură achiziția câtorva sute
de imagini radiografice de rezoluție mare (48 μm) ale obiectului pentru
a construi un model 3D al structurii sale interne. Secțiuni 2D prin acest
volum pot fi vizualizate ca imagini iar volumul 3D poate fi vizualizat,
secționat în zona de interes și măsurat direct (metrologie). Pentru
inspecția nedistructivă a eșantioanelor miniaturizate, analiza de
microtomografie (µCT) garantează recunoașterea caracteristicilor mai
fine de 15 μm. Reconstrucțiile tomografice 3D sunt obținute printr-un
program software proprietar optimizat [57], bazat pe un algoritm
modificat de retro-proiecție filtrată. Analiza radiografică și tomografică
digitală de raze X poate furniza informații despre: distribuția variației
de densitate a materialului în volum, vizualizarea micro-fisurilor,
golurilor, incluziunilor, conectivitatea rețelelor de pori în materiale
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poroase, integritatea microstructurilor diferitelor componente,
măsurători geometrice 3D precise.
O componentă cheie a instrumentului XRF constă dintr-o lentilă
policapilară care permite focalizarea fascicolului de raze X, micșorând
astfel pata focală a sursei de raze X până la nivelul a câțiva zeci de
micrometri. Folosind această soluție, se obține o creștere semnificativă
a intensității razelor X cu până la trei ordine de mărime [58], [59], o
sensibilitate mai mare a detecției și un timp de măsurare / integrare
mai scurt. Principala limitare constă în grosimea redusă a probelor care
pot fi investigate (< ~4 µm).
Sistemul Tomo-Analytic este un instrument configurabil și
versatil prin intermediul căruia pot fi folosite diferite metode de
măsurare pentru caracterizarea uniformității grosimilor depunerilor
metalice pe probe CFC și FGG (fine grain graphite). În configurația de
transmisie de raze X (XRT) (Figura 4.4), lentila de raze X este
poziționată perpendicular pe detectorul matricial de raze X. Razele X
sunt detectate după trecerea acestora prin proba de investigat, unde
sunt atenuate în funcție de compoziția și grosimea materialelor.
Configurația optimă a geometriei XRT de măsurare și a parametrilor de
iradiere a sursei au fost obținute prin simulări Monte Carlo care au avut
la baza programul MCNP-5 [60].

Figura 4.4. Configurația experimentală a metodelor XRT / XRF

Pentru determinarea grosimii straturilor depuse, metoda XRF
poate fi utilizată prin intermediul a trei proceduri diferite:
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XRF1) Intensitățile vârfurilor de fluorescență de raze X ale acoperirilor
sunt convertite în concentrații elementare și / sau grosimi de
film. Până de curând, calibrarea metodei XRF pentru măsurarea
grosimii straturilor depuse avea la bază probe standard de
grosime cunoscută. O nouă abordare constă în analiza
parametrilor fundamentali care utilizează caracteristicile de
bază ale materialelor iradiate. Folosind acest tip de analiză se
îmbunătățește semnificativ precizia și se elimină totodată
necesitatea folosirii unor seturi complexe de standarde de
grosime [61].
XRF2) Atât depunerea, cât și materialul substratului produc radiații de
fluorescență de raze X, dar trebuie ținut cont de faptul că stratul
depus atenuează radiația provenită din substrat. Deoarece
gradul de atenuare depinde de grosime, se poate deduce o
corelație între emisiile secundare și grosimea stratului analizat.
Drept urmare, grosimea este determinată în conformitate cu
următoarea ecuație:

𝑑=

I
ln 0

I
μF
μ+
cos (θ)

4.1

unde I0 reprezintă intensitatea netă a radiației de fluorescență
incidentă, I reprezintă intensitatea netă a radiației de
fluorescență a substratului, μ și μF sunt coeficienții de atenuare
corespunzători materialului din stratul depus, θ este unghiul
dintre razele X incidente și cele emise.
XRF3) Radiația de raze X împrăștiată de către un substrat cu număr
atomic scăzut este atenuată de materialul depus în corelație
directă cu grosimea depunerii. Calculul grosimii materialului
depus se realizează printr-o relație similară:

𝑑=

I
ln 0

μ+

I
μC
cos (θ)

4.2

unde I0 și I reprezintă intensitățile nete ale radiației incidente,
respectiv a radiației împrăștiate, μ este coeficientul de atenuare
al materialului depus corespunzător energiei incidente și μC este
coeficientul de atenuare corespunzător energiei Compton. θ este
unghiul dintre fascicolele de raze X incident și cel împrăștiat.
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Acoperirile au fost realizate prin metoda PVD (physical vapour
deposition), iar grosimea straturilor de W a variat între 0,5 și 1,5 µm .
Benzi indicatoare din Ni de circa 5 μm grosime au fost utilizate pentru
determinarea profilelor de eroziune de-a lungul direcțiilor poloidale și
toroidale. Toate probele au fost amplasate în divertorul ASDEX
UPGRADE în timpul campaniei de descărcare din anul 2007 și au fost
analizate după expunere [54], [55].
Pentru calibrarea metodelor XRTF a fost utilizată o probă FGG
neexpusă, acoperită cu W depus în trei trepte de grosime diferite.
Influența morfologiei substratului CFC asupra profilului radiației
împrăștiate este prezentată pe un eșantion CFC similar celor NB31 din
cadrul ITER.

Figura 4.5. Calibrarea metodelor: proba de calibrare FGG neexpusă a fost prelucrată
prin tăiere metalografică iar cele trei grosimi au fost determinate prin metoda SEM
(sus); Profilul XRT liniar corespunzător (stânga jos); Metoda XRF3 - intensitățile de
retroîmprăștiere elastică Compton în funcție de grosimile stratului de W și a
materialului substratului (dreapta jos)
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Rezultate și discuții
În ASDEX UPGRADE, straturile W au fost depuse direct pe
substratul FGG fără strat intermediar. Prin urmare, metodele
disponibile pentru analiza uniformității stratului depus sunt XRT și
cartografiere prin fluorescență de raze X prin procedurile anterior
prezentate si anume XRF1 respectiv XRF3.
Analiza sensibilității și calibrarea grosimii pentru aceste metode
sunt ilustrate în figura 4.5. Se folosește o probă FGG neexpusă, acoperită
cu wolfram, cu trei trepte de grosime, tăiată metalografic și ulterior
analizată prin metoda SEM (scanning electron microscope), prezentată
în figura 4.5 - sus. Aceasta metodă de analiză este de tip distructiv.
Utilizând metoda XRT, se estimează valoarea grosimii stratului de
wolfram folosind coeficientul de transmisie CXRT, definit ca raportul
dintre intensitatea razelor X transmise prin probele FGG cu depunere și
respectiv fără depunere (Figura 4.5 - stânga jos). Procedura XRF3 este
ilustrată în figura 4.5 - dreapta jos. Prin programul XCOM [61] au fost
determinați coeficienții de atenuare masici ai wolframului la energiile
caracteristice Mo Kα și Compton.
Se poate observa că metoda XRT are o sensibilitate crescută ce îi
oferă posibilitatea de discriminare la sub 5% a diferențelor de grosime
între straturi de W. Distribuția relativ mare a valorilor grosimilor
straturilor de W poate fi atribuită rugozității stratului de W și
substratului FGG. Se observă o ușoară subevaluare sistematică a
grosimii straturilor de W. În opinia noastră, acest lucru se datorează
spectrului policromatic de raze X incident. Metoda XRT poate fi utilizată
ca metodă de măsurare a grosimii fără probe standard, cu condiția ca
cel puțin una dintre următoarele condiții să fie îndeplinită: i) razele X
incidente sunt cvasimonoenergetice; ii) sistemul de detecție este
selectiv în ceea ce privește energia sau iii) spectrul energetic incident
este cunoscut. Se lucrează la implementarea unei filtrări optime a
fascicolului de raze X în vederea îngustării spectrului de energie,
concomitent cu utilizarea unui sistem de detecție de mare eficiență cu
prag energetic controlabil.
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Figura 4.6. Metoda XRT de determinare a uniformității stratului depus. Proba de 80 ×
80 mm2 (stânga sus) este prezentată împreună cu histograma transmisiei de raze X
(stânga jos) și harta grosimii (dreapta)

Așa cum era de așteptat, procedura XRF3 este mai potrivită
pentru efectuarea măsurătorilor de grosimi fără probe etalon. De
asemenea, s-a demonstrat o bună concordanță între valorile grosimilor
determinate prin procedura XRF3 și rezultatele determinate în urma
analizei SEM.
Un rezultat tipic al analizei prin metoda XRT a unei plăci cu
depunere folosită în ASDEX UPGRADE este prezentat în figura 4.6.
Transmisia de raze X asigură o analiză rapidă și de înaltă rezoluție.
Imaginea s-a obținut în urma unei scanări ce a durat aproximativ 2 ore,
pe o matrice de 70 × 70 pixeli. Pentru fiecare pixel al imaginii, s-au
mediat valorile transmisiei pe o suprafață de 1.0 mm2, pentru a reduce
efectul rugozității stratului depus, respectiv a substratului. Cu toate
acestea, se poate observa că harta grosimii este mai degrabă
neomogenă, fără a avea o corespondență bună cu valorilor absolute (a
se vedea harta 2D XRF3 din figura 4.9). La scara microscopică,
eroziunea straturilor de W este foarte neomogenă, după cum se poate
vedea în figura 7 din referința [50], ceea ce ar putea explica parțial
retroîmprăștierea care a avut loc. De asemenea, contribuția substratului
FGG cu grosimea de 30 mm la CXRT este semnificativ mai mare (~ 85
%) decât în cazul eșantionului de calibrare de numai 20 mm (~ 62 %) –
a se vedea histograma din figura 4.6.
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Deoarece plăcile reale conțin mai multe profiluri de tăiere,
modelul CAD al plăcii trebuie să fie luat în considerare printr-o curbă de
calibrare ce exprimă factorul de transmisie a razelor X în funcție de
grosimea FGG.
Această procedură nu a fost aplicată aici iar regiunile cu structuri
complicate din substrat nu au fost analizate (ilustrate în gri și violet în
figura 4.6).

Figura 4.7. Spectrele de fluorescență de raze X pentru o probă constituită din: două
straturi W (~ 0,5 μm și ~ 1,5 pm), un strat Ni (~ 5 pm) și un substrat FGG

Deși mai lente decât XRT, metodele XRF au avantajul unei
sensibilități mărite de detecție elementală. Proba la care face referire
figura 4.7 este o placă indicator ASDEX UPGRADE din Ni cu depunere de
W care a fost analizată înainte de expunerea la plasmă. Această figură
prezintă spectrele XRF ale regiunilor relevante din probă în raport cu
grosimea estimată a depunerii.
Se poate observa că intensitățile de vârf ale liniilor caracteristice
W Lα (8,40 keV) și W Lβ (9,67 keV) sunt foarte sensibile la grosimea
stratului. Prin urmare, procedura XRF1 este recomandată pentru
cartografierea relativ rapidă a uniformității depunerilor. Totuși, această
tehnică este limitată la vizualizarea straturilor de W mai subțiri de ~ 4
μm din cauza auto-atenuării ridicate a liniilor caracteristice ale
wolframului în volumul stratului depus.
Intensitățile de vârf Compton sunt de asemenea foarte sensibile
la valorile grosimilor straturilor de acoperire (Figurile 4.5 și 4.7) și, prin
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urmare, cartografierea grosimilor standard fără probe standard de
calibrare este fezabilă în cadrul procedurii XRF3. Folosind o sursă de
raze X cu țintă de Mo se pot măsura grosimi de straturi de W de până la
6-7 μm. În cazul materialelor CFC acoperite cu W trebuie să se țină
seama de influența morfologiei substratului.

Figura 4.8. Radiografie la rezoluție înaltă a probei CFC similară NB31 din ITER
(stânga), corelată cu profilul microfascicolului de retroîmprăștiere (dreapta).
Grupările de fibre pitch corespund depresiunilor din profil

Figura 4.8 prezintă micro-radiografia unui material de referință
CFC de tip NB31 ITER și un profil de microfascicol de radiație de
retroîmprăștiere. Există un contrast radiologic clar între fibrele pitch
(structuri paralele mai strălucitoare) și fibrele pan compuse din fibre
minuscule (ascuțite) distribuite într-o oarecare măsură aleatoriu și care
se desfășoară perpendicular pe direcția principală a fibrelor pitch.
Profilul liniar din panoul din dreapta afișează variații ale intensității de
retroîmprăștiere de până la 20%, ceea ce ar fi destul de dificil de
compensat în vederea aplicării procedurii XRF3.
Procesul de depunere utilizează un strat intermediar tampon. De
exemplu, molibdenul poate fi folosit ca strat de interfață între
substratul CFC și stratul de depunere W [62]. În acest caz, tehnica XRF2
poate fi utilizată pentru a determina grosimea straturilor de W mai
groase datorită energiei mai mari a liniei Mo Kα (En = 17,48 keV).
Analiza depunerilor W pe CFC prin metodele cu raze X descrise mai sus
va fi prezentată în alt articol.
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Figura 4.9. Analiza ulterioară expunerii la plasmă a unei plăci FGG acoperită cu
depunere de W din divertor: harta grosimii stratului de W determinată prin XRF3
pentru regiunea de interes (70 × 16 mm2) prezentată în figura 4.5 (stânga),
histograma valorilor grosimii (dreapta-sus), profilul de grosime de-a lungul liniei
verticale afișat pe harta grosimii și comparația cu măsurătorile RBS (pătrate roșii) din
referința [54] (dreapta-jos)

O hartă 2D a grosimii wolframului obținută cu tehnica XRF3 ce
nu necesită probe de calibrare este prezentată în figura 4.9 (stânga). În
histograma grosimii (dreapta-sus) se pot observa urme de wolfram
redepus, în special în vecinătatea marginilor benzii FGG neacoperite.
Se poate estima limita de detectabilitate a metodei ca fiind egală
cu deviația standard a valorii grosimii W derivată. Principala sursă de
erori statistice este asociată cu determinarea intensităților de vârf nete
(fundalul scăzut), care apare în termenul ”ln (I / I0)”. Aceasta se
realizează printr-o procedură neliniară de fitare multi-peak. Pentru ca
timpul de integrare să aibă aplicabilitate practică pentru un punct de
măsurare, se consideră că acesta trebuie să aibă o durată mai mică de
un minut. Pentru un astfel de timp de integrare, deviația standard a
termenului ”ln (I / I0)” este ≈ 3 %, ceea ce conduce la o limită de
detectabilitate de ordinul câtorva zeci de nanometri. O altă analiză
cantitativă este posibilă prin folosirea profilului liniei care indică un
gradient de grosime, după cum s-a constatat în articolul [54]. De
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asemenea, se remarcă o bună corespondență cu valorile RBS (marcate
ca pătrate roșii) în două regiuni ale eșantionului.

Figura 4.10. Plăci indicator de 160 × 240 mm2 (sus). Profilurile de eroziune de-a
lungul direcțiilor poloidale și toroidale măsurate prin tehnica XRF3 aplicată benzilor
corespunzătoare de Ni (jos)

Profilurile de linie ale straturilor depuse cu Ni au fost măsurate
în scopul evaluării profilurilor de eroziune de-a lungul direcțiilor
poloidale și toroidale (Figura 4.10).
În toate măsurătorile au fost detectate urme de W pe benzile
martor de Ni. Din acest motiv, grosimile benzilor de Ni au fost
exprimate în atomi echivalenți de Ni / cm2. Deși comparația în termeni
de grosime absolută nu este posibilă, din măsurătorile RBS [54] se
concluzionează că profilul de grosime al Ni (linia verde) este în
concordanță din punct de vedere calitativ cu profilului eroziunii
wolframului; eroziunea maximă a wolframului a fost observată în
aceeași poziție în care a fost măsurată grosimea minimă a stratului de
Ni rămas.
82

Concluzii subcapitol
În acest subcapitol au fost prezentate instrumentul și
procedurile / metodele de măsurare implementate cu ajutorul acestuia,
dezvoltate și calificate ca soluție neinvazivă pentru investigarea
eroziunii straturilor de W depuse pe substraturi de carbon.
Instrumentul Tomo-Analytic este un sistem multifuncțional care
combină tomografia cu fascicol conic (3D-CT) și fluorescența de raze X
(XRF) pentru realizarea unui studiu nedistructiv al morfologiei 3D și
cartografierea compoziției probelor.
Componenta XRT asigură o analiză rapidă și la rezoluție înaltă a
suprafețelor mari de materiale din carbon acoperite cu wolfram. Totuși,
metoda XRT necesită calibrare pentru eliminarea efectelor de matrice
cauzate de substratul de carbon.
Principalele avantaje ale modulului XRF sunt:
i) rezoluția înaltă de determinare a grosimii stratului și
selectivitatea materialului analizat;
ii) această metodă nu necesită calibrare pentru determinarea
grosimii stratului depus.
Cu toate acestea, timpul necesar pentru inspecția probei prin
metoda XRF este considerabil mai mare în comparație cu metoda XRT.
Prin urmare, dacă este necesară o rezoluție spațială fină, metoda XRT
reprezintă o alternativă adecvată. Utilizarea combinată a metodelor
XRT și XRF reprezintă un instrument unic pentru analiza ulterioară
expunerii la plasmă a probelor cu suprafețe mari depuse. Avantajele
sunt reprezentate de analiza rapidă, rezoluția spațială ridicată și
detectarea straturilor și a incluziunilor depuse / redepuse. Metodele
combinate s-au aplicat pe plăcile FGG acoperite cu depuneri de W și
integrate în divertorul din reactorul ASDEX UPGRADE.

4.2 Aplicații de tomografie
4.2.1 Analize de metrologie dimensională
Informațiile din acest capitol și imaginile au fost prezentate în
lucrarea ”Metrologie dimensională prin tomografie de raze X de înaltă
rezoluție”, I. Tiseanu, M. Lungu, I. Porosnicu, T. Craciunescu, C. Dobrea,
A. Sima – Aroend [63]
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Introducere
Tomografia computerizată de raze X (XCT) reprezintă o metodă
nedistructivă care permite inspecția internă 3D a obiectelor analizate,
fiind din ce în ce mai des utilizată în industrie pentru monitorizarea și
asigurarea controlului calității. Datorită caracteristicii sale de
neinvazivitate, metoda poate fi aplicată pentru inspecția unei game
foarte variate de probe, însă complexitatea sa de utilizare, asigurarea
competenței personalului care manipulează instalația tomografică și
interpretarea ulterioară a rezultatelor pot constitui obstacole în
utilizarea ei pe scară largă. Astfel, pentru a evita eventuale probleme
care pot interveni în timpul manipulării și utilizării acestei tehnici, dar
și pentru a ușura cooperările tehnologice internaționale, au fost
stabilite o serie de standarde ISO (Organizația Internațională de
Standardizare), care reprezintă o serie de documente de referință
utilizate pentru asigurarea calității imaginilor tomografice. Standardele
privind utilizarea tomografiei computerizate ca metodă nedistructivă
cuprind patru documente ISO/DIS 15708 în care sunt descrise criteriile
unei analize tomografice calitative: „Principiu, echipament și probe”
(ISO/DIS 15708-1), „Operare și interpretare” (ISO/DIS 15708-2)
„Terminologie” (ISO/DIS 15708-3) și „Calificarea” (ISO/DIS 15708-4).
În cadrul standardului ISO/DIS 15708-1 sunt descrise principiile
generale care stau la baza tomografiei computerizate, iar acesta
cuprinde avantajele, limitările și echipamentele necesare. Fiind o
metodă care furnizează informații tridimensionale, aceasta se bazează
pe serie de etape precum: achiziția imaginilor radiografice,
reconstrucția tomografică, vizualizarea 3D, analiza și interpretarea
rezultatelor. În figura 4.11 sunt prezentate principalele etape de
realizare a unei tomografii împreună cu etapele post reconstrucție
pentru efectuarea măsurătorilor metrologice utilizând tomografia de
raze X. Totuși, calitatea imaginilor tomografice este adesea influențată
de o serie de parametri care se bazează atât pe performanța
dispozitivelor integrate în instalație (sursa de raze X, detector și
sistemele de manipulare motorizate), pe caracteristicile geometrice ale
probei, cât și pe performanța sistemelor software de reconstrucție. De
asemenea, în cadrul acestui standard sunt prezentate o serie de factori
externi care pot influența stabilitatea sistemului tomografic precum:
localizarea sistemului într-un mediu lipsit de vibrații/fluctuații de
temperatură,
respectiv
poziționarea/alinierea
geometrică
a
manipulatorului și a detectorului față de sursa de raze X.
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Probă

Scanare şi achiziţie de
imagini radiografice
Sursa de raze X

Detector
Axa de rotație

Din setul de radiografii se
reconstruieşte un volum 3D

Segmentarea volumului
(determinarea suprafeței)

Fitare geometrică și
măsurători dimensionale

Figura 4.11. Etapele de realizare a măsurătorilor metrologice prin tomografie
de raze X

Odată cu evoluția tehnologică, complexitatea geometrică a
obiectelor a crescut, în special pentru obiecte cu dimensiuni
submilimetrice, iar metodele clasice destinate măsurătorilor
dimensionale precum cele tactile sau optice au devenit mai puțin
eficiente. Tomografia computerizată poate fi aplicată ca metodă de
măsurare a dimensiunilor unor structuri interne pentru componente cu
geometrii complexe. Implementarea tomografiei computerizate ca
metodă metrologică nu este trivial de realizat din cauza multitudinii de
factori care țin de hardware, software, mediu, obiectul analizat și de
experiența operatorului. În prezent, în România nu există sisteme
tomografice 3D autorizate care să ofere posibilitatea de a efectua
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măsurători dimensionale de precizie pentru o gamă diversificată de
materiale și componente industriale, iar cercetările internaționale
privind realizarea unor astfel de sisteme sunt încă la început.
În funcție de obiectiv, momentan există o serie de metode pentru
a determina caracteristicile geometrice ale obiectului analizat:
determinarea manuală a distanței dintre două puncte pe o secțiune
tomografică sau printr-o metodă mai complexă care implică utilizarea
unui software dedicat. Unul dintre cele mai importante aspecte de care
trebuie să se țină cont pentru determinarea proprietăților geometrice
ale unui obiect este asigurarea calității imaginii. În cadrul standardului
internațional ISO/DIS 15708-2 sunt descriși parametrii optimi de
achiziție a imaginilor radiografice, metodele de scalare a imaginilor
precum și criteriile de evaluare a calității imaginilor tomografice
reconstruite. Criteriile generale care stabilesc calitatea imaginii
tomografice sunt: contrastul, care depinde de coeficientul liniar de
atenuare a materialului; raportul semnal-zgomot, ce se bazează pe
statistica de emisie și de detecție a radiației X; rezoluția spațială,
cuantificată prin posibilitatea de a face distincție între cele mai mici
două entități. În figura 4.12 sunt reprezentați schematic parametrii de
achiziție și reconstrucție care pot fi optimizați și care influențează
calitatea reconstrucției.

Figura 4.12. Parametrii relevanți în achiziția și reconstrucția datelor tomografice
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Trebuie reamintit faptul că cerințele pentru măsurătorile
dimensionale utilizând tomografia computerizată sunt diferite față de
cele impuse în cazul testării nedistructive. Momentan nu există încă
standarde internaționale care să ofere proceduri și indicații
cuprinzătoare care să rezolve problemele legate de performanța
sistemelor tomografice utilizate pentru măsurători metrologice precum
și cele legate de determinarea incertitudinilor de măsurare. Singura
documentație de referință care prezintă recomandări mai avansate
privind asigurarea calității în practicile de măsurători dimensionale
prin tomografie 3D este inclusă în standardul german VDI/VDE 2630.
Acesta cuprinde proceduri pentru determinarea incertitudinii de
măsurare și metode de verificare a compatibilității sistemelor de
tomografie cu procesul de măsurare dimensionale.
Metrologia dimensională prin tomografie computerizată trebuie
să țină cont de standardele internaționale pentru asigurarea calității
imaginii tomografice. Mai trebuie menționat de asemenea Standardul
european ISO 15708-3 care definește termenii folosiți în domeniul
tomografiei precum și termenii generici atribuiți radiografiilor și
imagisticii. Ultimul standard este Standardul european ISO 15708-4
care prezintă indicații privind calificarea performanțelor unui sistem
tomografic în funcție de proba analizată.
În acest subcapitol se prezintă validarea unui model
experimental de tomograf de raze X cu performanțe metrologice la
scară micrometrică. În acest scop, au fost elaborate proceduri complete
de calibrare a geometriei de scanare și post-procesare a datelor pentru
aplicații de tomografie la scară micro (~3 µm/voxel) și macro (>10
µm/voxel). Calibrările au avut la bază determinări dimensionale pe
două probe etalon având în componență 4 respectiv 15 sfere de rubin
sintetic cu dimensiuni foarte bine cunoscute.
Analiza dimensională este realizată într-un pachet software
comercial care oferă posibilitatea de a compara automat dimensiunile
cheie din cadrul proiectelor CAD ale probelor cu dimensiunile reale ale
obiectelor respective.
Validarea conceptului de sistem tomografic cu performanțe
metrologice s-a făcut prin intercompararea măsurătorilor de
dimensiuni, forme și abateri de formă realizate între tomografia 3D și
metode metrologice convenționale (scanare optică și triangulație) pe
probe etalon.
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Calibrarea geometriei de scanare
Configurația de microtomografie
Pentru realizarea unor analize la scară micro (voxel volum
reconstruit ~3 µm) din reconstrucția CT, s-a realizat o probă etalon
realizată din 4 bile de rubin sintetic cu diametre calibrate (diametrul
sferei 3 mm ± 2.5 µm, sfericitate 0.64 µm; finisajul suprafeței 1.5 µminch). Au fost realizate măsurători pe probă etalon cu 4 sfere la o
rezoluție nominală de ~3.5 µm/voxel.
Măsurătorile de coordonate pe volumul reconstruit s-au realizat
cu modulul de metrologie din pachetul de programe comercial VGStudio
Max 3.2. (Figura 4.13).

Figura 4.13. Măsurători de coordonate și formă cu programul VGStudio Max 3.2
pentru proba etalon cu 4 bile de rubin

În urma fitării suprafețelor sferei au fost determinate valorile
razelor celor 4 bile, abaterile de sfericitate și distanțele dintre centrele
acestora.
Una din cerințele obligatorii pentru a obține măsurători
metrologice exacte cu ajutorul tomografiei computerizate este
calibrarea geometriei de scanare, ceea ce presupune alinierea perfectă a
detectorului față de direcția de propagare a fascicolului de raze X,
precum și determinarea cu mare precizie a distanțelor dintre SursăObiect (SO) și Sursă-Detector (SD). O posibilă eroare în calibrarea
geometrică de scanare poate genera în volumul reconstruit apariția
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unor artefacte [64] de reconstrucție și ulterior erori în măsurătorile
dimensionale. În valorile celor două distanțe sunt incluse componente
dificil de măsurat precum distanța dintre pata focală și fereastra de
ieșire a sursei sau distanța între suprafața detectorului de raze X și
senzorul propriu-zis. Cele două componente necunoscute au fost
estimate prin compararea distanțelor dintre centrele sferelor măsurate
prin tomografie cu cele deduse din fișa tehnică (3 mm ± 5.0 µm).
Diametrul sferelor reconstruite nu a fost luat în considerate deoarece
acesta rezultă din aplicarea unui algoritm de determinare a suprafeței
care necesită definirea unui prag de către utilizator și drept urmare se
pot produce erori. În schimb, modulul de metrologie al programului de
post-procesare determină cu precizie coordonatele centrelor de sfere și
distanțele dintre acestea.
Din reconstrucția optimizată pe baza noilor valori SO și SD s-au
măsurat distanțele între centrele sferelor aflate în contact. Acest proces
de optimizare s-a repetat conducând la valori medii ale distanțelor între
sferele aflate în contact cu diferențe între 1/3 ÷1/5 voxeli (valoare
voxel = 3.8 µm). Valori tipice de raze [mm] au fost: 1.5046, 1.5118,
1.5123, 1.5124 respectiv abaterea de la sfericitate de ± 2.5 µm.
Configurația de macrotomografie
Pentru calibrarea instrumentului privind realizarea unor analize
la scară macro (dimensiuni caracteristice ale probelor de ordinul
zecilor de milimetri și mai mari), am proiectat un etalon dimensional
similar cu proba standard „Metrotom Check Micro” de la firma Carl Zeiss.
Acesta a fost executat conform desenului tehnic din figura 4.14 (b).

(b)
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(a)
(c)
Figura 4.14. Reconstrucție 3D vedere de sus și laterală (a); Desen tehnic de execuție
(b); Măsurători dimensionale 3D (c)

Etalonul dimensional constă dintr-un suport de aluminiu pe care
sunt fixate 15 sfere de safir sintetic (rubin) la înălțimi diferite, prin
intermediul unor tuburi de carbon [Figura 4.14 (a)]. S-au folosit bile de
rubin de precizie cu diametru de 3 mm +/- 2.5 µm și sfericitatea 0.64
µm. Tuburile de carbon sunt cvasitransparente la raze X si au diametru
de 3 mm.
Procedura de calibrare a configurației de scanare necesită
determinarea precisă a distanțelor dintre centrele sferelor de rubin. S-a
utilizat o metodă metrologică convențională prin scanare optică cu
ajutorul unui sistem vision de mare viteză și precizie pus la dispoziție de
firma Top Metrology, București.
Sistemul de metrologie iNEXIV VMA-2520 (Figura 4.15) a fost
dezvoltat de Nikon Metrology și are o precizie de măsurare estimată la
3 µm pentru modul de funcționare 3D. O variantă îmbunătățită a
instrumentului integrează și un palpator cu posibilitatea efectuării unor
măsurători 3D de precizie mult mai ridicată (~1 µm).
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Figura 4.15. Măsurarea distanțelor între centrele sferelor de rubin prin metrologie
optică (Sistemul de metrologie iNEXIV VMA-2520)

Valorile distanțelor între centrele sferelor determinate prin
metrologie optică și metrologie prin tomografie sunt prezentate în
tabelul 4.2.
Tabelul 4.2. Distanțele între centrele sferelor în etalonul dimensional determinate
prin metrologie optică și metrologie prin tomografie

Combinație Metrologie
sfere
optică
[mm]

Metrologie
CT
[mm]

Diferența CT Diferența CT
metrologie
metrologie optică
optică [µm] în % voxel (32.5
µm)

S00-S11
S00-S12
S00-S13
S00-S14
S00-S21
S00-S22
S00-S23
S00-S24
S00-S25
S00-S26
S00-S27
S00-S28
S00-S29

14.776
14.928
14.465
14.515
29.875
29.757
29.460
29.599
29.707
29.843
29.699
29.765
30.090

-9.1
-9.4
2.9
-2.3
-17.5
-4.7
-37.2
-2.1
-7.8
2.2
23.9
2.4
-26.2

14.7851
14.9374
14.4621
14.5173
29.8925
29.7617
29.4972
29.6011
29.7148
29.8408
29.6751
29.7626
30.1162

91

-28
-29
9
-7
-54
-14
-114
-6
-24
7
74
7
-81

Media diferențelor dintre cele două metode este de 6.5 µm cu o
deviație standard de 14.9 µm. Aceste valori exprimate în fracțiuni de
voxel reprezintă ~1/5 voxel cu o deviație standard <1/2 voxel; în bun
acord cu cele mai bune rezultate obținute cu alte sisteme metrologice
de tomografie.
Aplicație metrologie tomografică
Utilizarea sistemului tomografic pentru aplicații în metrologie a
fost validată prin inspecția unei probe cu structură și compoziție
complexe, reprezentând un cap de măsură prin fluorescență de raze X
cu sursă secundară de radiație X monocromatică.
În figura 4.16 sunt prezentate desenul tehnic al probei (a) și
reconstrucția tomografică 3D (b). Scopul analizei metrologice a fost
acela de a evalua geometria fascicolelor de radiații primare și secundare
în componență executată și montată. Proba include în structura sa
internă o multitudine de orificii pentru fixarea cu șuruburi a suportului
de flanșa sursei de raze X, precum și câteva canale cilindrice (trasee
libere) care se intersectează cu planul țintei pentru generarea radiației
secundare.
Pentru a obține eficiență maximă de generare a radiației X, ținta
secundară trebuie să fie înclinată la un unghi de 45 de grade. Prin
fitarea canalelor cilindrice s-a determinat unghiul dintre axele
fascicolelor de raze X, precum și unghiul de înclinație al suportului
pentru ținta de radiație secundară.

(a)

(b)

Figura 4.16. Cap de măsură. Desenul tehnic al secțiunii centrale (a); Reconstrucția
tomografică 3D (b)
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Conform rezultatelor obținute în urma analizei dimensionale s-a
observat o deviație de 0.77 grade între traseele libere (față de unghiul
nominal de 90 grade) și o deviație de 0.89 grade între planul suportului
țintei și canalul vertical destinat fascicolului primar (față de 45 de
grade).
De precizat este faptul că valoarea acestor unghiuri nu poate fi
influențată determinant de precizia cu care a fost efectuată
segmentarea imaginii deoarece poziția și direcția axelor cilindrilor fitați
sunt practic independente de operația de segmentare. Acest fapt este
valabil chiar dacă o probă ar conține mai multe tipuri de materiale, caz
în care segmentarea imaginii este mai complexă, întrucât separarea
nivelelor de gri din histograma tomografică este cu atât mai dificil de
realizat cu cât variația de densitate dintre materiale este mai mică.

(a)

(b)

Figura 4.17. Determinarea unghiurilor dintre fascicolul primar și cel secundar (a),
respectiv între planul pe care se montează materialul țintă și fascicolul primar (b)

În figura 4.17 (a) se recapitulează capabilitățile de determinare
ale coordonatelor și abaterilor de formă pe volumul reconstruit prin
prezentarea fitărilor diverselor suprafețe cilindrice și plane.
Determinarea pozițiilor centrelor găurilor de prindere a capului de
măsură pe sursa de raze X se arată în figura 4.17 (b). Profitând de
precizia de determinare a centrului formelor cilindrice evocată mai sus
se obțin distanțele între centrul flanșei și găurile de prindere cu precizie
mai bună de un sfert de voxel (~ 10 µm).
Măsurători de coordonate sunt prezentate și în figura 4.18,
dimpreună cu abateri de formă pe volumul reconstruit. În figura 4.18
(a) se pot vedea fitări pentru diverse suprafețe cilindrice și plane,
distanțele dintre centrul flanșei și găurile de prindere putând fi ulterior
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determinate cu precizie foarte bună (23,37 mm), după cum se poate
vedea în figura 4.18 (b).

a)

c)

d)
b)

Figura 4.18. Măsurători de coordonate și abateri de formă pe volumul reconstruit.
Fitarea diverselor suprafețe cilindrice și plane (a); determinarea distanțelor dintre
centrul flanșei și găurile de prindere (b); verificare paralelism între axa flanșei și o
gaură de prindere (c); verificarea paralelismului planelor de susținere a detectorului
de fluorescență (d)

Abaterile de la forma cilindrică se plasează pe o distribuție
normală foarte îngustă cu lărgimea la semiînălțime de aproximativ un
sfert de voxel. Verificarea paralelismului între axa flanșei și a găurilor
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de prindere și între planele de prindere a detectorului de fluorescență
pe capul de măsură se arată în figurile 4.18 (c), respectiv 4.18 (d).

Concluzii subcapitol
În acest subcapitol s-au prezentat o serie de metode de analiză
prin tomografie de înaltă rezoluție spațială realizate cu ajutorul unui
instrument conceput și fabricat în INFLPR.
Validarea conceptului de sistem tomografic cu performanțe
metrologice s-a făcut prin intercompararea măsurătorilor de
dimensiuni, forme și abateri de formă realizate prin tomografie 3D și
printr-o metodă metrologică convențională (scanare optică) pe probe
etalon proiectate și realizate în laborator.
În această fază de realizare și validare a metodei metrologice
prin tomografie 3D s-au obținut în mod consistent precizii de măsurare
a dimensiunilor probelor etalon în domeniul 1/3÷1/5 dintr-un voxel, în
bun acord cu predicțiile teoretice și cu toleranțele nominale prezentate
de producători de top.
4.2.2 Analize prin tomografie gantry
Modulul de tomografie gantry dezvoltat se pretează atât pentru
analiza materialelor cât și pentru studiul neinvaziv al animalelor de
dimensiuni mici, cu precădere șoricei de laborator.
Pentru exemplificarea aplicabilității acestui modul component al
instrumentului dezvoltat, am realizat o radiografie a unui șoricel și am
tomografiat o broscuță de dimensiuni apropiate șoriceilor de laborator.
Broscuța a fost găsită într-un bun stadiu de conservare, reprezentând
de asemenea un candidat propice pentru scopul specificat.
Radiografia (Figura 4.19) a fost făcută cu următorii parametri:
tensiune 40 kV, curent 900 µA, timp de integrare 0,5 s, medie de
douăzeci imagini. Astfel s-a putut obține o imagine foarte clară, cu nivel
de zgomot scăzut. Se constată că sistemul osos este vizibil foarte clar.
Organele interne, având o densitate apropiată, nu pot fi delimitate
foarte clar. Pentru cazul particular când este necesară studierea
acestora, se urmărește creșterea contrastului prin administrarea unor
substanțe speciale de contrast.
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Figura 4.19. Radiografie animal de dimensiuni mici (șoricel)

În cazul broscuței, măsurătoarea s-a făcut la următorii
parametri: tensiune 40 kV, curent 900 µA, timp de integrare 150 ms,
mediere 2 imagini per radiografie. În imaginea de mai jos se poate
vedea o captură de ecran cu reconstrucția probei.

Figura 4.20. Reconstrucție tomografică animal de dimensiuni mici (broscuță)
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Animalul poate fi vizualizat în ansamblu sau în secțiune.
Anatomia acestuia este vizibilă foarte clar, chiar și textura
tegumentului. Secțiunile orizontală (Figura 4.20 panoul stânga-sus) și
verticală (Figura 4.20 panoul centru-sus) corespund planurilor indicate
prin culorile verde și respectiv albastru.
Programul VG Studio MAX permite modalități multiple de afișare
(randare) a reconstrucției 3D (Figura 4.21). Astfel pot fi vizibile mai clar
diferite detalii ale structurii interne.

(a)

(b)

Figura 4.21. Reconstrucția 3D a animalului de dimensiuni mici. Randare ”isosurface”
(a); randare ”maximum projection” (b)

Tomografia gantry se pretează foarte bine pentru studiul
diferitelor procese. O probă care trece printr-un proces cel mai adesea
nu poate fi mișcată / mutată. Deci poate fi așezată pe suportul de probe
din cadrul gantry și scanată periodic, pe toată durata procesului. Un
exemplu de proces ce poate fi astfel investigat este germinația
semințelor.

Figura 4.22. Reconstrucție tomografică a boabelor de grâu germinate.
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În imaginea de mai sus (Figura 4.22) este prezentată interfața
programului VG Studio MAX cu reconstrucția 3D a două boabe de grâu
germinate. Scopul a fost analiza eficacității unor substanțe menite să
determine o germinație mai rapidă a grâului. Prin tomografii repetate,
se pot urmări și analiza etapele întregului proces germinativ.

4.3 Aplicații în domeniul difracției de raze X
Rezultatele prezentate în acest subcapitol au fost obținute în
cadrul programului național de cercetare NUCLEU în anul 2016.
Introducere
Metoda de difracție de raze X pentru detecția materialelor
periculoase din colete poștale a fost implementată folosind sistemul
mobil multifuncțional Tomo-Analytic [49], sistem ce îmbină două
metode de control nedistructiv – tomografia (XCT), radiografia și microfluorescența de raze X (µ-XRF). Metodele integrează diferite
componente precum: două surse de raze X, detectori planari pentru
imagistică de raze X, detectori selectivi de energie, optică de focalizare a
fascicolului de raze X și un număr de axe micrometrice motorizate
(XYZ) pentru scanarea probelor.
Prezentarea sistemului Tomo-Analytic
Acest sistem a fost proiectat și construit în cadrul Centrului de
imagistică de raze X, INFLPR. Sistemul mobil multifuncțional TomoAnalytic este prezentat în figura 4.23.
Echipamentul de generare de raze X reprezintă componenta
principală a instrumentului. Acesta se compune din două tuburi de raze
X ce funcționează la o tensiune maximă pe anod de 50 kV și un curent
maxim de 1 mA. Tuburile de tip direcțional au țintele confecționate din
molibden respectiv wolfram. Caracteristica principală a zonei emisive
de raze X este dimensiunea maximă a petei focale de cca. 40 µm. Razele
X sunt emise sub formă de fascicol conic cu unghiul maxim de 22o.
Pentru realizarea experimentului de difracție s-au folosit tubul
de raze X cu anod de wolfram. Acesta este prevăzut cu o flanșă cu găuri
filetate ce au fost folosite pentru fixarea unui colimator (Figura 4.24) cu
rol de îngustare a fascicolului de raze X.
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Figura 4.23. Sistemul mobil multifuncțional Tomo-Analytic

Tuburile nu au componente de răcire activă a anodului și
întrucât temperatura lor trebuie menținută sub 55o C, elementele
pentru menținerea surselor la o temperatură optimă de funcționare au
fost proiectate și construite în laborator. Pentru monitorizarea
temperaturii s-au folosit senzori de temperatură independenți cu afișaj.

Figura 4.24. Ansamblul tubului de raze X

Sursele de raze X sunt alimentate de generatoare de înaltă
tensiune în domeniul 0-50 kV și curent în domeniul 0-1 mA. Acestea
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suportă trei modalități de control: prin potențiometrele interne, prin
realizarea unui montaj electronic cu potențiometre externe sau printr-o
sursă externă de tensiune în domeniul 0-10 V. Tensiunea înaltă și
curentul anodic se monitorizează pe canalele analogice de ieșire. Ca
măsuri de siguranță, pe fiecare sursă se pot conecta întrerupători de
urgență și întrerupători de tip interlock la ușa de acces.
O configurație tipică pentru iradierea probelor este prezentată în
figura 4.25, unde se poate vedea schema unui tub de raze X direcțional
cu anod staționar înclinat.
Catod

e-

Țintă

Fereastră Be

Raze X

Proba iradiată

Suport
probe

Figura 4.25. Configurație pentru iradiere probe

S-a folosit un detector planar de raze X cu rezoluție de 1024 x
1024 pixeli (Figura 4.26) și interfață digitală de 12 biți (4096 de nivele
de gri). Detectorul este o cameră CMOS de înaltă performanță și de
înaltă rezoluție conceput pentru aplicații de radiografie digitală în timp
real. Senzorul detectorului are 1024 x 1024 pixeli cu dimensiunea de 48
μm și este acoperit cu un scintilator de CsI cu rol de a converti razele X
incidente în lumină vizibilă ce este detectată de fotodiodele de siliciu.
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Zona de detecție

Figura 4.26. Detectorul de raze X

Detectorul include de asemenea electronica necesară pentru
digitalizarea semnalului video, un controller pentru generarea
semnalelor de temporizare și o interfață digitală pentru conectarea la
placa de achiziție instalată în PC. Poate achiziționa imagini cu o viteză
maximă de 2,7 cadre pe secundă. Timpul maxim de expunere pentru
fiecare cadru este de 6,7 s. Detectorul are dimensiuni fizice relativ mici
127 x 124 x 23 mm și masa de 1,5 kg.
Detectorul a fost montat pe axele motorizate XY ce permit
centrarea acestuia în raport cu fascicolul primar de raze X, respectiv cu
proba investigată. Intervalul maxim de mișcare al axelor motorizate XY
este de 100 x 150 mm (Figura 4.27).

Axe micrometrice motorizate XY
Figura 4.27. Ansamblul detector planar montat pe un sistem de axe motorizate x-y
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Toate programele folosite pentru realizarea acestui experiment,
pentru controlul instrumentelor, achiziția și procesarea datelor, au fost
dezvoltate și integrate folosind mediul de programare LabView.
Programului de control integrează ambele surse de raze X
prezente pe instalația Tomo-Analytic. Interfața prezintă parametrii de
operare ai tuburilor de raze X (Figura 4.28).
Programul de achiziție de imagini a fost dezvoltat pe baza
pachetului SDK (Software development kit) pus la dispoziție de către
producătorul detectorului. Prin intermediul lui se pot achiziționa atât
imagini (radiografii) singulare cât și imagini mediate pentru
minimizarea zgomotului semnalului. Astfel crește timpul de expunere al
probei la raze X dar și calitatea imaginilor obținute. Detectorul poate
funcționa și în achiziție continuă denumit mod „Live”. Aceasta ajută la
vizualizarea probei în timp real în timp ce este poziționată în mod
optim pentru experiment. Figura 4.29 arată interfața programului de
achiziție de imagini radiografice.

Control înaltă tensiune (kV)

Feed-back înaltă tensiune (kV)

Control curent (µA)

Feed-back curent (µA)
parametrului curent
Selectarea tubului de raze X

Figura 4.28. Interfața programului de control al tuburilor de raze X
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Figura 4.29. Interfața programului de achiziție a imaginilor

Montajul experimental
Montajul experimental este prezentat în figura 4.30. În timpul
experimentului, sursa de raze X a fost acoperită cu tablă de plumb de 1
mm pentru a elimina radiația împrăștiată din incinta de iradiere ce
cauzează zgomot nedorit în imaginile achiziționate. Colimarea razelor X
s-a făcut cu o pereche de aperturi (pin-holes) de wolfram cu diametrul
de 2 și respectiv 1 mm.
Direct sub fascicolul colimat de raze X a fost plasat un cilindru de
plumb cu diametru 20 mm și gaură centrală de 5 mm pentru a absorbi
complet radiația din fascicolul direct ce a penetrat proba de investigat și
pentru a elimina împrăștierile nedorite. Acest cilindru de plumb a fost
poziționat pe detectorul de raze X pe un suport cu o lungime de 100
mm, în afara câmpului vizual al detectorului. Proba de investigat a fost
plasată pe un suport realizat dintr-o placă de fibră de carbon, material
relativ transparent la raze X.
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Distanța sursă – detector a fost 365 mm, iar distanța sursă –
probă a fost 100 mm. Cilindrul de plumb a fost poziționat la 245 mm
față de sursă.

Figura 4.30. Fotografia montajului experimental

Schema principială a acestui montaj experimental este redată în
figura 4.31. Radiația emisă de tubul de raze X transmisă prin proba de
investigat (linie roșie întreruptă) este absorbită complet în cilindrul de
plumb descris mai sus. Radiația de difracție în probă (linie punctată
verde) conține informația utilă captată de detectorul de raze X.
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Figura 4.31. Schema montajului experimental

Experimentul s-a desfășurat la următorii parametri de operare:
tensiunea de 50 kV, curentul de 1 mA, timp de expunere 6 s pentru o
imagine, cu o mediere pe 20 de imagini. De asemenea au fost captate și
imaginile „dark” (sursa oprită) respectiv „bright” (sursa pornită, dar
fără probă). Valorile de 6s/imagine și numărul de 20 imagini de mediat
sunt valorile maxime admise de către placa de achiziție.
Calculul volumului de material investigat
Activitatea de proiectare a instalației implică, între altele,
optimizarea geometriei de iradiere si detecție a radiației difractate de
către materialul obiectelor analizate. Performanța sistemului depinde
de mulți factori, cum sunt parametrii sursei de raze X și ai detectorului
folosit, geometria folosită, și trebuie să fie suficient de bună pentru a
satisface cerințele impuse de condițiile de exploatare (spațiul limitat
disponibil pentru instalarea sistemului, selectivitate suficientă pentru
detectarea materialelor de interes, timp de examinare suficient de scurt,
masuri de radio-protecție, etc.).
Complexitatea și numărul mare de condiții de satisfăcut fac astfel
necesară folosirea unui program de calculare a dimensiunilor și
105

volumului de material analizat, pentru o poziție relativă dată a sursei,
detectorului și colimatoarelor asociate (și a dimensiunilor acestora). Un
astfel de program permite evaluarea diverselor geometrii considerate
în cursul fazei de proiectare și alegerea celei mai avantajoase.
În cazul de față, plecând de la faptul că pentru cele mai multe
materiale, spectrele de energie a razelor X difractate prezintă vârfuri
specifice suficient de înalte și de înguste doar pentru difracția la
unghiuri mai mici de 10°, este necesară folosirea unor colimatoare (cu
orificii circulare) care să permită realizarea unor unghiuri solide de
vizare conice, cu deschideri la vârf de câteva grade unghiulare. În acest
mod problema matematică se reduce la găsirea dimensiunilor
aproximative și a volumului intersecției a două conuri circulare foarte
ascuțite ale căror axe de simetrie se intersectează la unghiuri sub 10°.
Se presupune că sistemul este corect aliniat, adică axele de simetrie ale
conurilor se intersectează, deci sunt coplanare. De remarcat că, în afara
cazului când conurile au axa de simetrie comună, forma și volumul
zonei de intersecție nu pot fi calculate analitic, fiind necesară folosirea
unor metode aproximative (numerice sau Monte Carlo).
Pentru a decide între folosirea unor metode numerice sau Monte
Carlo, pentru aceste calcule s-a luat în considerare articolul lui Balogun
et al. [65] ce tratează o problemă similară, remarcând că, pentru același
nivel de precizie, metoda Monte Carlo necesită timpi de calcul sensibil
mai mici și care depind slab de unghiul de difracție.

Figura 4.32. Geometria și notațiile din articolul [65]
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În plus, față de timpul când a fost realizat articolul, astăzi viteza
de calcul a sistemelor de calcul de tip PC curent disponibile a crescut cu
mai mult de un ordin de mărime, astfel că pentru generarea a 107
puncte distribuite uniform într-un trunchi de con în spațiu sunt
necesare mai puțin de 10 sec. Metoda Monte Carlo, în cazul intersecției
a doua conuri, are în plus avantajul unei mai mari simplități a
formulelor folosite, în raport cu cuadraturile numerice, ceea ce face mai
rapidă și mai facilă realizarea și testarea programelor. Toate aceste
considerente au dus la alegerea acestei metode pentru calculele
volumului de material excitat de către sursa de raze X și văzut de către
detector.
Algoritmul pleacă de la geometria sistemului și notațiile folosite
în figura 4.32, care prezintă o secțiune a volumului definit de intersecția
conurilor, de către planul definit de axele de simetrie ale conurilor.
Literele A, B, C, D denotă intersecțiile generatoarelor conurilor
conținute în planul secțiunii. Aceste notații sunt pentru cazul când atât
sursa S cât și detectorul D sunt considerate extinse. Dacă se consideră
cazul sursei și detectorului punctuale, ocupând pozițiile S’ respectiv D’,
intersecțiile generatoarelor sunt notate cu A’, B’, C’, D’. Conul definit de
sursă are unghiul la vârf 2α, iar cel definit de detector 2β. Pentru
geometria specifică studiului difracției, unghiul dintre axele conurilor
este notat în figura 4.32 cu θ < 90°. Se utilizează un sistem de
coordonate în care axa Z coincide cu axa de simetrie a conului asociat
sursei de raze X, și originea în sursă, ca și axa X, perpendiculară pe OZ.
Algoritmul folosit generează uniform puncte în volumul unui
trunchi de con obținut prin secționarea conului definit de sursă și
colimatorul ei și planele z=min(ZA,ZB,ZC,ZD) și z=max(ZA,ZB,ZC,ZD).
Volumul intersecției conurilor sursei și detectorului va fi atunci
aproximat de expresia

𝑉 = Vt.c. ∗

Ni
Ntot

4.3

unde:
Vt.c. – volumul trunchiului de con definit anterior, ce poate fi calculat
analitic
Ni – numărul de puncte ce aparțin interioarelor ambelor conuri
Ntot – numărul total de puncte generate
Acest algoritm a fost implementat printr-un program elaborat în
mediul de dezvoltare LabVIEW. Panoul de control al aplicației este
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prezentat în figura 4.33, unde cifrele roșii desemnează diverși
parametri care pot fi definiți de către utilizator.

Figura 4.33. Panoul de control al programului de calcul al volumului de material
văzut de detector în geometria din figura 4.32.

1
2
3
4
5
6
7

N = numărul de puncte (x, y, z) de generat;
Numărul de puncte ce cad în intersecția conurilor;
Eficiența de generare: raportul dintre numărul de aflate în
intersecția conurilor și numărul total de puncte generate;
Volumul intersecției conurilor, în mm3;
Timpul total de calcul;
Grup de indicatoare ce arată volumul și dimensiunile
cilindrului circumscris intersecției celor două conuri, pentru
o aproximare intuitivă;
Grup de elemente de control ce permit specificarea detaliată
a geometriei de iradiere și măsură (distanțe, unghiuri de
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8

(a)

deschidere a conurilor, dimensiuni colimatoare, etc). În afară
de cantitățile definite în figura 4.32, trebuie luată în
considerare și poziția detectorului în raport cu sursa (X0, Z0)
(ambele considerate punctuale). Butonul ce afișează textul
Balogun determină, în această stare, folosirea geometriei din
articolul [65] pentru comparare și verificarea calculelor.
Dacă nu este apăsat (afișând textul ”Normal”), programul
folosește geometria specificată de utilizator;
Acest buton, dacă este apăsat, permite afișarea proiecțiilor
punctelor generate într-o secțiune de 0.2 mm grosime
(|yi|<0.1), pentru a verifica vizual uniformitatea dispunerii
lor și forma intersecției conurilor, tăiată de planul Y=0 (a se
vedea figurile 4.34 (a) și 4.34 (b).

(b)

Figura 4.34. Forma secțiunii conurilor în planul Y=0 (a); Proiecțiile punctelor
generate în secțiune (b)

Obținerea profilelor substanțelor din spectrele de difracție
Pentru achiziționare spectrelor substanțelor de interes a fost
folosit un detector planar de raze X, poziționat astfel încât fascicolul
colimat de raze X incident să fie situat în afara ariei de detecție.
Detectorul a înregistrat astfel doar fotonii împrăștiați Compton sau
difractați. Cea mai mare parte a substanțelor de interes fiind amorfe sau
policristaline, spectrele de difracție produse vor avea forma unor serii
de pete sau benzi difuze, dispuse cu o simetrie circulară în raport cu
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poziția centrului petei lăsate de fascicolul incident în planul
detectorului.
Plecând de la aceste considerente a fost elaborat un program de
prelucrare a spectrelor de difracție care:
- Citește și decodează datele produse de detectorul de raze X și
înregistrate de sistemul de achiziție;
- Prelucrează datele de la punctul precedent și estimează poziția
centrului fascicolului incident;
- Calculează suma valorilor pixelilor conținuți în coroane circulare
succesive cu lărgimea de 1 pixel și cu centrul în poziția calculată
la pasul anterior și le exprimă în funcție de razele coroanelor
respective.
Imaginile produse de către detectorul de raze X sunt memorizate
ca fișiere în format raw, care pot fi ulterior citite și prelucrate
preliminar cu programul ImageJ [66]. ImageJ este un program
profesional de tratare a imaginilor, dezvoltat inițial în cadrul
comunității medicale din Statele Unite și la care au fost adăugate de-a
lungul timpului sute de module specializate de prelucrare a imaginilor
provenite din diverse activități tehnico-științifice. Ca și procedură de
prelucrare preliminară a imaginilor, pentru fiecare probă analizată, din
imaginea probei s-a scăzut imaginea produsă de către fascicolul de raze
X fără eșantion (”bright”), după care s-au înlăturat pixelii luminoși
izolați (înconjurați de un fond negru), ce provin din cauza zgomotului
electronic care poate induce semnal în pixeli chiar în absența luminii.
Imaginile rezultate au fost memorizate în formatul TIFF, pentru
prelucrare ulterioară.
S-a dezvoltat un program în limbajul LabVIEW, care citește
fișierul imagine TIFF și calculează sumele valorilor pixelilor conținuți în
coroane circulare cu raze crescătoare de lărgime 1 pixel, concentrice cu
centrul petei lăsate în planul detectorului de către fascicolul incident de
raze X. Algoritmul folosit pentru adresarea pixelilor aflați pe un cerc de
rază dată a fost elaborat de Bresenham [67]. Dependența sumelor
valorilor pixelilor conținuți în coroanele circulare în funcție de raza
acestora este reprezentată grafic și poate fi exportată ca un vector unidimensional, pentru o prelucrare ulterioară. În figura 4.35 este
prezentat panoul de control al acestei aplicații.
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Figura 4.35. Panoul de control al programului de obținere a profilelor din imaginile
achiziționate

Cu montajul experimental și programele descrise mai sus au fost
obținute profilele de difracție pentru mai multe substanțe. Dintre
acestea sunt prezentate cu scop exemplificativ spectrele de difracție
pentru două substanțe, zahăr pudră și sare (Figura 4.36). În această
figură intensitatea pixelilor este reprezentată în funcție de distanța de
la intersecția axei de simetrie a fasciculului cu planul pixelilor
detectorului.

(a)

(b)

Figura 4.36. Spectre de difracție pentru zahăr pudră (a) și sare (b)
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Concluzii subcapitol
Montajul experimental realizat a implicat alinierea riguroasă a
sistemului, acest fapt fiind de importanță maximă. S-au achiziționat
date pentru mai multe materiale și s-au obținut spectrele de difracție
corespunzătoare. S-a demonstrat că materialele pot fi identificate
univoc prin măsurarea vârfurilor de difracție. Folosind această tehnică,
experimente ulterioare aprofundate pot fi realizate pentru un număr
extins de substanțe și materiale, cu posibilitatea creării unei baze de
date pentru acest scop.

4.4 Aplicații de dozimetrie
Informațiile prezentate în acest subcapitol și imaginile au fost
publicate în articolul “Optical fibre X-ray radiation dosimeter sensor for
low dose applications”, D. McCarthy, S. O’Keeffe, E. Lewis, D. Sporea, A.
Sporea, I. Tiseanu, Sensors [68]
Introducere
Măsurarea radiațiilor (dozimetria radiațiilor) joacă un rol
esențial în multe industrii în ceea ce privește asigurarea siguranței
condițiilor de funcționare și de lucru. În aplicațiile de radioterapie, atât
pacienții expuși la radiații ionizante cât și operatorii trebuie să fie siguri
că se află în condiții de siguranță în acest mediu.
Noul senzor cu fibră optică, scintilator de radiații X prezentat în
acest subcapitol oferă măsurători de doză în timp real și numeroase
avantaje față de alți senzori, cum ar fi costurile de producție asociate
scăzute, precum și o buna repetabilitate a măsurătorilor cu raze X.
Lucrarea anterioară efectuată de O'Keeffe et al. [69] demonstrează
utilizarea fibrelor optice PMMA (polimetilacrilat) ca senzori pentru
monitorizarea dozelor mari de radiații gamma pentru aplicații
industriale și nucleare.
Testele inițiale au fost efectuate la MD Anderson Cancer Center
din Orlando, Florida, pentru a determina sensibilitatea fibrelor optice
PMMA la doze reduse de radiație [70]. S-a demonstrat că, în timp ce
fibrele optice PMMA au prezentat un răspuns cuantificabil la doze mici
de radiații (2 - 12 Gy), această sensibilitate s-a dovedit a fi insuficientă
pentru aplicațiile cu doze mici, cum ar fi radioterapia și dozimetria
personală. De asemenea, s-a demonstrat anterior că materialele
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scintilatoare organice disponibile în comerț atașate la capătul unei fibre
optice din plastic pot constitui dozimetre promițătoare în radioterapie
[71], [72]. Acest proiect analizează acoperirea directă a fibrelor cu
material scintilator sensibil la radiații pentru o sensibilitate
îmbunătățită.
Configurarea experimentului
A. Senzorul de radiație
Senzorul de fibră optică este construit prin acoperirea capătului
unei fibre optice PMMA expuse, după ce învelișul a fost îndepărtat, cu
un material scintilator sensibil la radiații. O serie de materiale
scintilatoare diferite au fost obținute de la Phosphor Technologies din
Marea Britanie și utilizate în această lucrare. Acestea sunt: GL47 / N-C1
(fosfor CRT), UKL59N-R1 (fosfor de raze X), UKL63F-R1 (fosfor de raze
X) și UKL65 / FR1 (fosfor de raze X). Aceste materiale scintilatoare de
fosfor au fost amestecate cu o soluție epoxidică și injectate într-o
matriță cilindrică ce conținea cablul expus de fibră optică PMMA și
lăsate să se întărească. Procesul de fabricare este descris mai detaliat de
McCarthy et al. [73]. Vârful din material scintilator al senzorului
luminează atunci când este expus la radiații ionizante. Lumina de
fluorescență de intensitate scăzută emisă este captată de fibra optică
PMMA (a se vedea figura 4.37) și se propagă într-un spectrometru
cuplat la aceasta fibră optică, unde se măsoară intensitatea
fluorescenței.

Figura 4.37. Prezentarea senzorului cu fibră optică de raze X
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B. Sursele de radiație
Două surse de raze X au fost utilizate pentru testare. Prima sursă
de raze X este un sistem de inspecție X-Tek Orbita, amplasat în EMC
Data Computer Systems din Cork, Irlanda. Sistemul ORBITA este un
sistem cu raze X cu spectru larg și funcționează între 0 și 160 kV, 0 –
500 μA (Figura 4.38).

Figura 4.38. Configurația experimentală

Al doilea sistem se numește Tomo-Analytic, a fost prezentat în
această teză ca aport al autorului tezei, dimpreună cu montajul
experimental folosit în cadrul acestei aplicații. Tomo-Analytic este un
sistem combinat de fluorescență de raze X (XRF) și tomografie cu
fascicol conic (3D-CT), cu aplicabilitate în caracterizarea neinvazivă a
compoziției și morfologiei 3D a probelor. O lentilă policapilară
focalizează fascicolul de raze X, diametrul petei focale rezultat având o
dimensiune de aproximativ 25 μm. Întregul echipament este controlat
prin intermediul unui PC ce utilizează mediul de programare grafică
Labview. Un program Labview a asigurat deplasarea automatizată a
probei investigate pe oricare dintre axele X, Y sau Z. O vedere generală a
instrumentului este prezentată în figura 4.39. Pentru analize s-a folosit
energia de 17,5 keV, iar parametrii tubului de raze X au fost tensiunea U
= 40 kV și curentul I = 800 mA. Măsuratorile de fluorescență și
luminescență au fost efectuate în cadrul grupului din INFLPR.
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Figura 4.39. Sistemul Tomo-Analitic: sursa de raze X (a); lentila de raze X (b);
colimatorul (c); detectorul de raze X cu selecție energetică (d); axele motorizate de
translație XYZ (e); senzorul de fibră optică de investigat (f)

C. Spectrometrul
QE65000-F este un spectrometru cu sensibilitate mare folosit
pentru detectarea și înregistrarea intensităților mici de lumină, precum
fluorescența. Acest spectrometru a fost folosit la testarea ambelor
instalații. Spectrometrul se conectează la un laptop ce rulează softwareul Ocean Optics Spectra Suite. Acest software permite utilizatorului să
monitorizeze și să înregistreze spectrele generate de senzorii de fibră
optică testați.
Rezultate și constatări
Vârful de fosfor al senzorului de fibră optică este supus iradierii
cu raze X și semnalul de radio-luminescență generat în vârf este
transmis printr-o fibră optică de plastic (POF) la spectrometrul științific
QE65000-F. Pentru acest experiment, parametrii de achiziție ai
spectrometrului au fost: timpul de integrare - 20 s; media - 1; box car 1. S-au testat toți senzorii de fibră optică și s-au înregistrat spectrele
radio-luminescenței. Spectrele pentru probele UK63 și UK65 sunt
ilustrate în figura 4.40.
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Figura 4.40. Spectrul senzorului de tip UK63 (stânga) și UK65 (dreapta)

Toate cele patru probe cu fosfor scintilator au fost investigate în
ambele instalații. S-a constatat că în ambele cazuri, spectrele de emisie
pentru toate cele patru probe au fost replicate cu o repetabilitate bună.
Primul rezultat prezentat în figura 4.41 arată zece achiziții de
spectre dintr-o probă UKL65. Se poate vedea o repetabilitate excelentă
în cele zece măsurători. Figura 4.42 prezintă o vedere mărită a
maximului de intensitate între 543 nm și 546 nm. Varianța maximă a 3
unități de intensitate a fost observată la 544 nm.

Figura 4.41. Spectrele pentru zece repetări ale probei UKL65
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Figura 4.42. Spectrele pentru zece repetări la vârful major între 543nm și 546nm

Caracterizarea unei probe de tip UKL65
Senzorul a fost caracterizat de asemenea prin expunerea la o
gamă largă de valori ale energiilor razelor X, variind între 0 și 140 keV,
la 50 μA. Figura 4.43 prezintă intensitatea medie dintre valorile de vârf
de 542 nm și 546 nm, odată cu creșterea energiei razelor X.

Figura 4.43. Valorile intensității emisiei în intervalul spectral 542 - 546 nm, pentru
energii crescătoare ale razelor X

Se poate observa că răspunsul inițial are loc la 45 keV și continuă
liniar până la 70 keV. În acel punct sensibilitatea senzorului la energie
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crește și continuă să prezinte un răspuns liniar până la 140 keV.
Spectrometrul a folosit un timp de integrare de o secundă. Prin
creșterea timpului de integrare se poate obține un răspuns la niveluri
mai scăzute de energie.
Pe lângă testele de sensibilitate spectrală, senzorii au fost
analizați pentru determinarea uniformității răspunsului de-a lungul
suprafeței vârfului. Pentru această investigație, fiecare vârf a fost scanat
de-a lungul unei linii paralele cu axa sa. În fiecare punct au fost
înregistrate atât semnalele de fluorescență de raze X, cât și semnalele
de radio-luminescență. Figura 4.44 prezintă distribuția radioluminescenței pentru senzorul UKL63 la cele două lungimi de undă
unde emite fosforul excitat, λ = 615 nm și λ = 624 nm.

Figura 4.44. Răspunsul spațial al unui senzor de radiație X pentru două lungimi de
undă de vârf. a - POF; b - jachetă opacă; c - vârful de fosfor

Fascicolul focalizat de raze X este deplasat de-a lungul vârfului
detector și profilul luminescenței de raze X generate este reprezentat
grafic în funcție de distanță. Fluorescența de raze X este înregistrată
concomitent cu achiziționarea datelor de radio-luminescență. Spectrele
de fluorescență de raze X au fost obținute în decurs de 80 de secunde.
Prin combinarea celor două măsurători descrise mai sus se poate
evalua uniformitatea distribuției granulelor de fosfor de-a lungul
suprafeței vârfului, precum și distribuția eficienței cuplării semnalului
optic la fibra optică de ghidare (figura 4.45). Pentru senzorul cu fosfor
GL47, uniformitatea semnalului fluorescenței de raze X este foarte bună
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pe o lungime de aproximativ 500 μm de la vârf, după care se
deteriorează.

Figura 4.45. Distribuția radio-luminescenței și fluorescenței de raze X de-a lungul
vârfului detector pentru senzorul cu fosfor GL47

În cadrul INFLPR, a fost efectuată de asemenea o radiografie de
raze X a celor patru senzori investigați (Figura 4.46). Prin intermediul
acestei radiografii s-au putut vedea detalii structurale ale senzorilor, în
manieră nedistructivă, precum pregătirea POF și distribuția de volum a
materialelor din fosfor în interiorul cleiului.

Figura 4.46. Micro-radiografia celor patru vârfuri ale senzorilor
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Concluzii subcapitol
În acest subcapitol a fost prezentată o investigație privind
utilizarea unui senzor de fibră optică cu sensibilitate la radiația X
pentru monitorizarea dozelor mici de radiații ionizante, în timp real.
Lucrarea este rezultatul unei cooperări între Universitatea din
Limerick, Irlanda și INFLPR, România. Senzori de raze X din fibră optică
au fost dezvoltați folosind diferite pulberi scintilatoare de fosfor,
utilizând metodele descrise anterior de McCarthy et al. [73]. Ambele
unități au raportat răspunsuri similare ale intensităților senzorilor.
Universitatea din Limerick a obținut răspunsuri în câmp de raze X de la
un senzor de fibră optică de tip UKL65 măsurabile începând de la
niveluri de energie de 45 keV. Lucrările ulterioare au demonstrat o
repetabilitate foarte bună pentru un număr de zece iterații, variația
fiind de maxim 3,3 % pentru vârful principal de răspuns. S-a determinat
că senzorul de tip UKL65 este reactiv la diferite niveluri de raze X de
energie joasă și curba de caracterizare obținută arată un răspuns liniar
de la 45 kV la 140 kV.
Lucrările efectuate de INFLPR pe senzorii de tip GL47, UKL63 și
UKL65 au arătat răspunsuri ale emisiilor corespunzătoare așteptărilor
pentru materialele scintilatoare de fosfor. S-a evaluat uniformitatea
distribuției granulelor de fosfor de-a lungul vârfului senzorului. S-a
constatat că uniformitatea semnalului de fluorescență de raze X pentru
senzorul de tip GL47 este foarte bună pe o lungime de aproximativ 500
pm de la capătul senzorului. S-a demonstrat că senzorul este un
detector de raze X de energie joasă eficient, cuantificabil, cu cost redus.
Se intenționează continuarea cercetărilor pentru îmbunătățirea
caracterizării senzorului și sporirea funcționalității sale ca soluție
viabilă pentru aplicații de dozimetrie de raze X, în special în dozimetria
radioterapiei.
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Concluzii finale

În această lucrare este prezentată contribuția autorului la
dezvoltarea unui sistem multifuncțional compact de imagistică de raze
X, din perspectiva realizării conceptului tehnic, proiectării, dezvoltării,
testării, validării și utilizării în laborator a acestui instrument.
Acest sistem de imagistică de raze X reprezintă un element de
noutate, având un caracter versatil, dat de îmbinarea a două tehnici de
control nedistructiv, tomografia și fluorescența de raze X, pentru o
caracterizare complexă, neinvazivă atât a materialelor, ansamblelor,
componentelor și proceselor dar și a materiei vii. A fost dezvoltat în
cadrul Centrului de Imagistică de raze X, INFLPR, pentru extinderea,
dezvoltarea și îmbunătățirea activităților de cercetare-dezvoltare. Prin
intermediul tomografiei de raze X au fost caracterizate nedistructiv
probe din punct de vedere morfologic și compozițional, cu posibilitatea
efectuării de măsuratori geometrice 3D de mare precizie. Cu ajutorul
componentei de microfluorescență de raze X s-au realizat experimente
nedistructive de analiză spectrală pentru determinarea elementelor
chimice constituente ale probelor atât din punct de vedere calitativ, cât
și din punct de vedere cantitativ. Tema este de mare actualitate
deoarece prin îmbinarea celor două tehnici de imagistică de raze X
poate fi acoperită o sferă largă de aplicații în domenii variate.
Teza este structurată pe patru capitole în care sunt prezentate
bazele teoretice necesare pentru dezvoltarea sistemului multifuncțional
compact de imagistică de raze X, proiectarea și dezvoltarea hardware și
software și aplicații practice prin care acest sistem a fost testat și
validat.
Rezultatele originale și contribuțiile autorului sunt prezentate în
detaliu în capitolele doi și trei constând în proiectarea și dezvoltarea
hardware și software. S-a pornit de la principiile moderne de proiectare
a instrumentelor cu radiații ionizante și s-a realizat un echipament
modular de construcție robustă, simplă, ergonomică, compactă având
potențial de a fi transferat în mediul industrial. Au fost stabilite
obiective și activități specifice de proiectare – dezvoltare care au
condus la stabilirea specificațiilor tehnice ale echipamentelor
componente. O atenție deosebită a fost acordată respectării tuturor
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normelor de securitate radiologică aplicabile stabilite de Comisia
Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN). Proiectarea
a respectat obiectivele stabilite și au fost executate cu succes reperele
mecanice, sistemele electrice, de siguranță și răcire a tuburilor de raze
X, modulul de tomografie și fluorescență și modulul de tomografie
gantry. În tot acest proces s-au avut în vedere deziderate precum:
mobilitate, modularitate, robustețe și versatilitate. Acest proiect unic sa încadrat în constrângerile de buget, succesul fiind confirmat și de
certificarea CNCAN dată prin emiterea autorizțiilor de manipulare și
utilizare pentru acest echipament.
Autorul a dezvoltat programe și module software pentru
controlul echipamentelor hardware (surse de raze X, detectori și axe
motorizate) și pentru achiziția și prelucrarea datelor obținute în urma
experimentelor de tomografie și fluorescență de raze X folosind
platforma LabView. Totalitatea programelor și modulelor software
dezvoltate de autor și funcțiile corespunzătoare sunt clar prezentate în
două diagrame bloc în al treilea capitol. Au fost atinse toate obiectivele
stabilite, specifice dezvoltării software, fiind urmate riguros principiile
de bune-practici în programare referitoare la funcționalitate, fiabilitate,
testare, documentarea modului de funcționare a programelor și
eliminare bug-uri.
Instrumentul de imagistică de raze X dezvoltat a fost testat și
validat prin diverse aplicații specifice. Rezultatele obținute cu ajutorul
acestui instrument, folosind razele X, în domeniile tomografie,
fluorescență, difracție și dozimetrie, au fost detaliate după cum
urmează:
 Fluorescența de raze X a fost utilizată ca metodă de investigare
nedistructivă a eroziunii straturilor de W depuse pe substraturi de
carbon ale elementelor componente ale pereților reactoarelor de
fuziune și s-a demonstrat fezabilitatea acestei tehnici.
 Tomografia de raze X a fost aplicată ca metodă metrologică,
validarea conceptului fiind realizată prin intercompararea
măsurătorilor de dimensiuni, forme și abateri de formă realizate
prin tomografie 3D cu o metodă metrologică convențională
(scanare optică) pe probe etalon proiectate și realizate în
laborator.
 Tomografia de tip gantry este o modalitate de scanare a cărei
utilitate a fost demonstrată atât pentru studiul animalelor de
dimensiuni mici precum șoricei de laborator, cât și pentru studiul
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diferitelor procese aflate în desfășurare, precum germinarea
semințelor de grâu. Sub-capitolul reprezintă în totalitate aportul
autorului.
Difracția de raze X a fost prezentată ca modalitate fezabilă de
identificare a diferitelor substanțe prin analiza spectrelor
respective de difracție.
Dozimetria de raze X a fost exemplificată ca aplicație a
instrumentului prin investigarea unui senzor de fibră optică cu
sensibilitate la radiația X. S-a demonstrat posibilitatea
monitorizării dozelor de radiații ionizante, în timp real.

Subiectul tezei a fost abordat metodic, iar la finalul lucrării s-a
constatat că obiectivele propuse au fost atinse în totalitate, provocările
survenite pe parcurs în oricare dintre etapele proiectării, dezvoltării și
utilizării sistemului multifuncțional de imagistică de raze X fiind
depășite metodic.
Rezultatele obținute prin contribuția autorului reprezintă
elemente de noutate și originalitate, confirmate de diseminarea prin
intermediul a numeroase rapoarte, articole științifice și conferințe, dar
și de acordarea a două diplome de excelență în cadrul Salonului
Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii - PRO
INVENT, Cluj-Napoca, Romania.
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Perspective

Domeniile de aplicabilitate ale instrumentului dezvoltat pot fi:
cercetare – dezvoltare, industrie, electronică, medicină veterinară,
geologie, agronomie, farmacie, dar și educație. Fiind un instrument
mobil, de dimensiuni relativ reduse, se pretează pentru a fi folosit în
cadrul universităților sau facultăților tehnice, ca material didactic
pentru pregătirea studenților sau operatorilor din domeniu. Pe lângă
mobilitate, importanța instrumentului este dată și de modularitatea
acestuia, el putând fi folosit cu ușurință, adaptat și reconfigurat pentru a
acomoda montaje experimentale variate. Această versatilitate
reprezintă un element cheie pentru toate domeniile posibile de aplicare.
În ceea ce privește domeniul industrial, adoptarea lui ar putea fi
benefică în principal pentru controlul calității, prin posibila integrare în
fluxul de producție.
În concluzie, rezultatele obținute pot fi utilizate atât pentru
continuarea activităților de cercetare, cât și pentru valorificare prin
intermediul transferului tehnologic sau prin înființarea unui spin-off.
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Anexa 1

Această anexă prezintă legislația în vigoare aplicabilă
instrumentului Tomo-Analytic. Orice instrument ce generează radiații
ionizante trebuie să fie omologat / certificat de către Comisia Națională
pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN).
CNCAN reprezintă autoritatea națională în domeniul
reglementării, autorizării și al controlului activităților nucleare din
Romania, asigurând respectarea cu strictețe a cerințelor de securitate
nucleară și de radioprotecție, prin elaborarea de norme de securitate
radiologică (NSR). CNCAN are personalitate juridică și se află în
subordinea Primului Ministru.
Normele de securitate radiologică aplicabile prezentei lucrări
sunt descrise în NSR 10. Acest document prezintă normele de
radioprotecție operațională privind desfășurarea practicii de control
nedistructiv cu radiații ionizante și se referă la instalațiile cu surse
închise de radiații, generatoarele de radiații X și acceleratoarele de
electroni. Pentru subiectul prezentei teze sunt relevante numai acele
pasaje ce fac referire la generatoarele de radiații X. În consecință,
pentru a ușura parcurgerea anexei, am eliminat restul pasajelor care
vizează sursele închise de radiații și acceleratoarele de electroni și leam înlocuit cu o serie de trei puncte între paranteze pătrate pentru a
evidenția mai clar locurile de unde au fost extrase. Documentul este
redat în continuare, fără alte modificări.

NORMELE DE RADIOPROTECTIE OPERATIONALA PRIVIND
DESFASURAREA PRACTICII DE CONTROL NEDISTRUCTIV CU
RADIATII IONIZANTE
Cap. I
DISPOZITII GENERALE
Art.1 Prezentele norme emise in temeiul art. 5 din Legea nr. 111/1996
privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata cu
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modificarile si completarile ulterioare, particularizeaza si completeaza
cerintele referitoare la asigurarea securitatii radiologice pentru
desfasurarea in siguranta a practicii de control nedistructiv cu radiatii
ionizante.
Art.2 Practica de control nedistructiv cu radiatii ionizante consta in
folosirea instalatiilor radiologice pentru controlul materialelor sau
produselor, prin conversia imaginii radiante in imagine vizibila si
implica desfasurarea uneia sau mai multor activitati din domeniul
nuclear (utilizare, detinere, depozitare, transport, dezafectare), dupa
caz.
Art.3 (1) Respectarea cerintelor prezentei norme reprezinta conditia
minima necesara pentru autorizarea desfasurarii practicii si
demonstrarea conformitatii la inspectie.
[…]
Cap. II
DOMENIUL DE APLICABILITATE
Art.5 Prezentele norme se aplica practicii de control nedistructiv cu
radiatii ionizante care implica riscul expunerii la radiatii ionizante
provenite de la:
(a) instalatiile cu surse inchise de radiatii;
(b) generatoarele de radiatii X;
(c) acceleratoarele de electroni.
Cap. III
ORGANIZAREA SI AUTORIZAREA PRACTICII
Art.6 Desfasurarea practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante
necesita, potrivit dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 111/1996, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare, autorizarea prealabila de
catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare,
denumita in continuare CNCAN.
Art.7 Autorizatia pentru desfasurarea practicii se emite la cererea
persoanei legal constituite si in autorizatie se precizeaza activitatile
autorizate incluse in practica.
Art.8 (1) Desfasurarea practicii de control nedistructiv cu radiatii
ionizante se autorizeaza prin:
(a) inregistrare, daca instalatia radiologica implicata este astfel
clasificata in autorizatia de securitate radiologica de produs emisa de
CNCAN;
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(b) autorizare pe faze de realizare, daca instalatia radiologica nu se
incadreaza in cerinta de la pct. (a) al prezentului articol, dupa cum
urmeaza:
(i) amplasarea;
(ii) constructia;
(iii) utilizarea;
(iv) transportul;
(v) dezafectarea.
(2) In cazul in care amenajarile se realizeaza in cladiri existente, faza de
amplasare si faza de constructie pot fi comasate.
[…]
(5) In cazul in care instalatiile radiologice utilizate pentru desfasurarea
practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante sunt in
proprietatea persoanei legal constituite care solicita autorizarea,
activitatea de detinere se autorizeaza simultan cu cea de utilizare, in
cadrul procesului de autorizare a desfasurarii practicii.
[…]
Cap. IV
JUSTIFICAREA, OPTIMIZAREA SI LIMITAREA DOZELOR PENTRU
DESFASURAREA PRACTICII DE CONTROL NEDISTRUCTIV CU
RADIATI IONIZANTE
Justificarea practicii
Art.9 (1) Conform cunostintelor actuale se considera ca practica de
control nedistructiv cu radiatii ionizante este justificata.
(2) Reevaluarea unor forme particulare ale practicii face parte din
actiunea de optimizare, poate fi initiata si este coordonata de CNCAN,
care poate limita extinderea practicii sau decide chiar oprirea unor
forme particulare nejustificate.
(3) Introducerea, in practica, a unor noi tehnici de control nedistructiv
cu radiatii ionizante trebuie justificata.
Optimizarea practicii
Art.10 (1) Solicitantul, respectiv titularul de autorizatie, este obligat sa
demonstreze ca sunt intreprinse toate actiunile pentru a asigura
optimizarea radioprotectiei, in sensul de a asigura masurile necesare ca
toate expunerile, inclusiv cele potentiale, din cadrul practicii de control
nedistructiv sa fie mentinute la cel mai scazut nivel rezonabil posibil,
luand in considerare factorii economici si sociali - principiul ALARA.
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(2) Solicitantul autorizatiei trebuie sa depuna la CNCAN o documentatie
care sa demonstreze ca sunt indeplinite cerintele privind radioprotectia
si securitatea radiologica cu referire la urmatoarele aspecte:
(a) Proiectarea si constructia amenajarilor, alegerea instalatiilor
radiologice si a surselor de radiatii;
(b) Sistemul de radioprotectie operationala;
(c) Utilizarea in conditii de securitate a surselor si existenta unui sistem
de evidenta;
(d) Pregatirea si autorizarea personalului.
Limitarea dozelor
Art.11 (1) Limita maxima admisa a dozei efective pentru personalul
expus profesional care desfasoara practica de control nedistructiv cu
radiatii ionizante este cea prevazuta de art. 22 din normele
fundamentale de securitate radiologica publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei Partea I nr. 404 bis din 29 august 2000.
(2) Nivelul de actiune pentru doza efectiva pentru personalul expus
profesional este de 10 mSv pe an. Depasirea acestui nivel de actiune
impune verificarea procedurilor si instructiunilor de lucru si a
sistemului de radioprotectie operationala de catre un expert acreditat
in protectie radiologica si aplicarea masurilor corective necesare;
(3) Limita maxima admisa a dozei efective pentru delimitarea zonei
supravegheate este de 1 mSv pe an, exclusiv valorile fondului natural.
(4) Calculul limitelor derivate si calculul grosimii ecranelor de protectie
intocmit conform BS 4094 Part 2 sau, dupa caz, STAS 12897 editia in
vigoare, sunt acceptate pentru demonstrarea conformitatii cu cerintele
prezentei norme in masura in care se constata prin evaluare de catre
CNCAN corectitudinea acestora.
[…]
Cap. V
SISTEMUL DE PROTECTIE IMPOTRIVA RADIATIILOR IONIZANTE
Art.13 (1)Titularul de autorizatie este obligat sa instituie si sa mentina
un sistem de radioprotectie operationala.
(2) Sistemul de radioprotectie operationala reprezinta totalitatea
actiunilor, procedurilor necesare pentru a asigura desfasurarea
practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante in conditii de
securitate radiologica.
(3) Obiectivele sistemului de radioprotectie operationala sunt:
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(a) Definirea responsabilitatii titularului privind radioprotectia prin
adoptarea structurilor organizatorice si a procedurilor necesare;
(b) Reducerea la minimum a riscului de expunere la radiatii a expusilor
profesional si a celorlalte persoane;
(c) Respectarea principiului ALARA;
(d) Stabilirea cerintelor de asigurare a calitatii in operare, inclusiv
verificarea instalatiilor radiologice si a aparaturii de control dozimetric;
(e) Stabilirea masurilor de protectie fizica si de securitate a instalatiilor
radiologice;
(f) Respectarea cerintelor de reglementare.
(4) Sistemul de radioprotectie operationala implica cel putin
urmatoarele masuri:
(a) Respectarea principiilor generale de radioprotectie prevazute la
art.37 din normele fundamentale de securitate radiologica publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 404 bis din 29 august 2000;
(b) Elaborarea si implementarea procedurilor care sa reglementeze
desfasurarea practicii potrivit cerintelor prezentelor norme;
(c) Utilizarea in cadrul practicii numai a persoanelor care detin permis
de exercitare valabil pentru activitatea respectiva;
(d) Atribuirea scrisa a responsabilitatilor privind securitatea
radiologica.
(5) Sistemul de radioprotectie operationala trebuie sa contina cel putin
procedurile din Anexa 1, titlul IV.
Responsabilitati
Art.14 (1)Titularul de autorizatie are urmatoarele obligatii:
(a) Sa asigure spatiile si amenajarile corespunzatoare pentru
desfasurarea practicii;
(b) Sa asigure dotarea corespunzatoare cu instalatii, aparatura de
control dozimetric, accesorii si consumabile necesare desfasurarii
practicii;
(c) Sa asigure conditiile necesare pentru ca toate echipamentele
utilizate sa fie in stare de buna functionare si corect intretinute;
(d) Sa asigure expusilor profesional de categorie A mijloace de
supraveghere dozimetrica autorizate si servicii de dozimetrie acreditate
de CNCAN;
(e) Sa asigure mijloacele necesare monitorizarii radiologice si a
mediului de lucru si sa mentina o evidenta a rezultatelor;
(f) Sa asigure conditiile necesare pentru ca aparatura de control
dozimetric sa fie in stare de functionare si verificata metrologic;
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(g) Sa pregateasca si sa implementeze un sistem de radioprotectie
operationala care sa includa procedurile si standardele aplicabile
pentru utilizarea in conditii de siguranta a instalatiilor
radiologice de catre operatori;
(h) Sa desemneze cel putin un responsabil cu securitatea radiologica
pentru fiecare zona controlata pentru a asigura implementarea
sistemului de radioprotectie;
(i) Sa elibereze permise de exercitare pentru personalul care nu poseda
permis de exercitare eliberat de CNCAN;
(j) Sa consulte si sa angajeze experti acreditati in protectie radiologica
ori de cate ori este necesar;
(k) Sa efectueze evaluari de securitate radiologica pentru identificarea
surselor de expunere normala si a celor de expunere potentiala
previzibila, pentru estimarea probabilitatii si marimii dozelor rezultate
in aceste cazuri si pentru evaluarea mijloacelor si metodelor necesare
asigurarii radioprotectiei si securitatii radiologice;
(l) Sa se asigure ca personalul implicat in desfasurarea practicii de
control nedistructiv cu radiatii ionizante poseda pregatirea necesara
conform prevederilor art. 21 si sa asigure conditiile necesare pentru
participarea acestuia la cursuri de perfectionare, conform prevederilor
art. 23;
(m) Sa asigure instruirea corespunzatoare a personalului implicat in
desfasurarea practicii in ceea ce priveste radioprotectia si securitatea
radiologica, procedurile de lucru, reglementarile in domeniu si planul
de interventie in caz de incident, conform prevederilor art. 24 si sa
mentina inregistrarile prevazute la art. 25;
(n) Sa organizeze inregistrarea rezultatelor monitorizarii individuale
pentru fiecare persoana expusa profesional de categorie A, urmare a
desfasurarii practicii de control nedistructiv, precum si pentru toate
persoanele supuse expunerii accidentale sau de urgenta conform
prevederilor art. 64 din normele fundamentale de securitate radiologica
publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 404 bis din 29
august 2000;
(o) Sa pregateasca planul de interventie in caz de incident radiologic;
[…]
(r) Sa asigure potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii
supravegherea medicala a personalului expus profesional si o
supravegere medicala speciala persoanelor expuse profesional care au
fost expuse la doze superioare limitelor de doza prevazute de art. 22 din
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normele fundamentale de securitate radiologica publicate in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I nr. 404 bis din 29 august 2000;
(s) Sa nu utilizeze lucratori ca persoane expuse profesional daca acestia
nu au avizul medical necesar pentru a ocupa postul respectiv;
(t) Sa asigure informarea personalului expus profesional si a
persoanelor in curs de pregatire conform prevederilor art. 49 din
normele fundamentale de securitate radiologica publicate in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I nr. 404 bis din 29 august 2000;
(u) Sa notifice la CNCAN orice intentie de a aduce modificari practicii
autorizate;
(v) Sa permita reprezentantilor CNCAN imputerniciti sa-si exercite
mandatul de control conform prevederilor aplicabile din Legea nr.
111/1996, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si sa
asigure participarea la control a responsabilului cu securitatea
radiologica sau, dupa caz, a expertului acreditat;
(w) Sa indeplineasca orice alte obligatii care sunt necesare pentru
desfasurarea in conditii de siguranta a practicii de control nedistructiv
cu radiatii ionizante.
(2) In situatia nerespectarii conditiilor de autorizare, titularul de
autorizatie trebuie sa:
(a) Investigheze cauzele, imprejurarile si consecintele evenimentului;
(b) Intreprinda actiunile necesare pentru eliminarea cauzelor si
limitarea consecintelor, sa notifice la CNCAN si celorlalte organe cu
responsabilitati cand este cazul;
(c) Decida si sa aplice masurile preventive si corective necesare, care
trebuie luate pentru a micsora probabilitatea de aparitie a unor situatii
similare;
(d) Aplice masurile dispuse de CNCAN.
Art.15 (1) Responsabilitatile privind radioprotectia si securitatea
radiologica trebuie clar definite, in scris, iar calificarea fiecarei persoane
investite cu responsabilitati trebuie dovedita conform prevederilor alin.
2 din prezentul articol.
(2) Responsabilul cu securitatea radiologica trebuie:
(a) Sa posede permis de exercitare nivel 1 sau 2 valabil pentru
domeniul si specialitatea din cadrul practicii;
(b) Sa fie investit cu suficienta autoritate pentru a putea impune
respectarea conditiilor si sa opreasca lucrul daca acesta nu se
desfasoara in conditii de siguranta;
(3) Atributiile si responsabilitatile responsabilului cu securitatea
radiologica sunt:
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(a) Sa supravegheze ca practica sa se desfasoare in conditiile respectarii
procedurilor si a conditiilor impuse prin autorizatie si prin procesele
verbale de control;
(b) Sa se asigure ca numai lucratorii bine instruiti efectueaza lucrari si
sa aplice procedurile de urgenta;
(c) Sa tina evidenta verificarii metrologice a aparaturii de control
dozimetric si sa verifice modul de utilizare a acesteia de catre operatori;
(d) Sa organizeze examinarea operatorilor si a intregului personal
expus profesional care nu poseda permis de exercitare eliberat de
CNCAN, in vederea eliberarii de catre titularul de autorizatie a
permisului de exercitare nivel 1;
(e) Sa intocmeasca si sa revizuie periodic procedurile administrative
pentru conformitatea cu cerintele de reglementare;
(f) Sa pregateasca si sa revizuie procedurile de lucru astfel incat
expunerea la radiatii sa fie mentinuta la un nivel cat mai scazut
(ALARA);
(g) Sa se asigure ca instructiunile de utilizare ale instalatiilor sunt
cunoscute de operatori;
(h) Sa asigure intocmirea si aplicarea planurilor de interventie in caz de
urgenta radiologica;
(i) Sa se asigure ca instalatiile sunt periodic verificate si sunt autorizate
conform reglementarilor in vigoare;
(j) Sa identifice si sa delimiteze zonele supravegheate si zonele
controlate si sa stabileasca masurile de securitate si de control al
accesului;
(k) Sa asigure supravegherea dozimetrica individuala si sa mentina
inregistrarile;
(l) Sa asigure monitorizarea radiologica a mediului de lucru si sa
mentina inregistrarile;
(m) Sa investigheze accidentele, supraexpunerile si sa propuna masuri
de prevenire si masuri corective;
(n) Sa stabilesca masurile suplimentare de radioprotectie necesare
pentru femeile insarcinate;
[…]
(p) Sa efectueze audituri periodice asupra securitatii radiologice si sa
mentina inregistrarile rezultatelor si/sau a masurilor corective sau
preventive dispuse;
(q) Sa identifice situatiile in care trebuie consultat un expert in
radioprotectie;
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(r) Sa verifice modul de rezolvare a problemelor consemnate de
expertul acreditat in radioprotectie conform atributiilor acestuia
precizate la art.20;
(s) Sa informeze periodic titularul de autorizatie despre activitatea
desfasurata si masurile corective sau preventive necesare;
(t) Sa informeze, de indata, pe titularul de autorizatie despre orice
eveniment, accident aparute in practica de control nedistructiv.
(4) In cazul in care sunt desemnati mai multi responsabili cu securitatea
radiologica, atributiile fiecaruia trebuie sa fie clar definite in scris si sa
nu se suprapuna.
(5) Responsabilul cu securitatea radiologica raspunde de continutul,
gestionarea si arhivarea documentatiilor tehnice referitoare la zona
controlata pentru care a fost desemnat.
Art.16 Responsabilitatile operatorului sunt:
(a) Sa respecte procedurile si instructiunile de lucru;
(b) Sa acorde asistenta persoanelor in curs de pregatire;
(c) Sa respecte regulile de radioprotectie;
(d) Sa foloseasca corect mijloacele de supraveghere dozimetrica cu care
este dotat;
(e) Sa utilizeze corect mijloacele individuale si colective de
radioprotectie;
(f) Sa raporteze supraexpunerile conform prevederilor art. 83 din
normele fundamentale de securitate radiologica publicate in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I nr. 404 bis din 29 august 2000;
(g) Sa informeze, de indata, responsabilul cu securitatea radiologica
despre defectiunile constatate la instalatii si sa nu utilizeze instalatiile
defecte sau incorect intretinute;
(h) Sa participe conform atributiilor sale la actiunile stabilite prin
procedura de interventie in situatii de urgenta.
[…]
Monitorizarea individuala a expunerii la radiatii a persoanelor
expuse profesional
Art.26 (1) Titularul de autorizatie trebuie sa asigure monitorizarea
individuala sistematica a tuturor persoanelor expuse profesional de
categorie A.
(2) Monitorizarea trebuie efectuata prin intermediul unui organism de
dozimetrie individuala acreditat.
Art.27 (1) Titularul de autorizatie trebuie sa instituie si sa mentina o
procedura privind desfasurarea activitatii de monitorizare dozimetrica
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a personalului expus profesional si de atribuire a dozei. Aceasta
procedura trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
(a) Descrierea sistemului dozimetric adoptat;
(b) Persoana responsabila cu primirea/predarea dozimetrelor intre
unitate si organismul de dozimetrie individuala acreditat.
(c) Persoana responsabila cu predareaprimirea dozimetrelor intre
unitate si expusii profesional;
(d) Persoana responsabila cu mentinerea inregistrarilor dozelor si
modalitatile de inregistrare;
(e) Locul de depozitare a dozimetrelor care nu sunt utilizate, ferite de
posibilitatea expunerii accidentale la radiatii;
(f) Instructiuni de purtare;
(g) Instructiuni pentru cazuri de furt, expuneri incorecte, pierdere sau
alte evenimente care ar conduce la erori in inregistrarea dozei;
(h) Dozimetria pentru cazuri de expunere accidentala sau la
interventie;
(i) Modalitati de atribuire a dozei pentru cazurile enumerate la pct.(g);
(j) Modalitati de inregistrare;
(k) Sanctiuni.
(2) Anual se vor analiza de catre titularul de autorizatie dozele incasate
de personalul expus profesional si masurile de aplicare a programului
de radioprotectie.
Art.28 Expusii profesional trebuie sa respecte regulile de purtare a
dozimetrelor si sa le protejeze impotriva furtului, pierderii sau
deteriorarii.
[…]
Art.37 Titularul de autorizatie are obligatia sa aduca la cunostinta
persoanei implicate rezultatele monitorizarii sale individuale si sa
asigure accesul acesteia la rezultatele masurarilor care au fost utilizate
pentru estimarile de doza si la rezultatele monitorizarii radiologice a
mediului de lucru utilizate la evaluarea dozelor primite de persoana in
cauza.
Art.38 Titularul de autorizatie are obligatia sa puna la dispozitia
medicului competent rezultatele monitorizarilor dozimetrice
individuale in vederea interpretarii implicatiilor expunerii la radiatii,
asupra starii de sanatate a persoanelor expuse.
[…]
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Monitorizarea radiologica a mediului de lucru si de arie
Art.42 (1) Monitorizarea radiologica a mediului de lucru trebuie sa
cuprinda masurarea debitelor de doza datorate expunerii externe, cu
indicarea naturii si calitatii radiatiilor respective.
(2) Monitorizarea radiologica a mediului de lucru este obligatorie in
urmatoarele situatii:
(a) Cand se pune in functiune o noua instalatie radiologica;
[…]
(d) Pentru efectuarea masuratorilor periodice in zonele controlate si
supravegheate (cel putin o data la trei luni);
[…]
(3) Rezultatele masuratorilor vor fi inregistrate pe durata desfasurarii
practicii si vor fi utilizate, daca este necesar, pentru estimarea dozelor
individuale. Durata minima de pastrare a inregistrarilor prevazute la al
(1) este de 10 ani.
[…]
Art.44 Titularul de autorizatie trebuie sa instituie si sa mentina o
procedura pentru monitorizarea radiologica a mediului de lucru.
Procedura trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
(a) Aparatura si metodele de masurare;
(b) Frecventa masuratorilor si punctele de masurare;
(c) Responsabilitatile;
(d) Inregistrarea si interpretarea rezultatelor;
(e) Masurile corective care trebuie luate.
Art.45 Titularul de autorizatie trebuie sa asigure dotarea cu un numar
suficient de aparate de control dozimetric si anume cel putin un aparat
pentru fiecare instalatie cu sursa radioactiva si cel putin un aparat
pentru fiecare instalatie utilizata in exteriorul incintelor special
amenajate.
[…]
Art.47 Aparatura de control dozimetric utilizata trebuie sa posede
autorizatie de securitate radiologica, sa fie potrivita tipului de radiatii
emise de sursa utilizata in desfasurarea practicii, sa aiba scala etalonata
in unitati de debit al dozei si sa poata indica, cel putin, valori cuprinse
intre 1 μSv/h si 10 mSv/h cu o precizie de minim +/- 30%.
Art.48 (1) Aparatura de control dozimetric trebuie sa fie verificata la
inceputul fiecarui schimb de lucru. Aceasta verificare trebuie sa includa:
(a) Verificarea starii bateriilor de alimentare;
(b) Masurarea fondului natural de radiatii;
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(c) Raspunsul in cazul apropierii de un container de expunere sau in
cazul utilizarii unei surse test.
(2) Efectuarea verificarii de la alin. (1) este obligatia responsabilului cu
securitatea radiologica sau a altei persoane desemnata, in scris, de
acesta.
Art.49 Aparatura de control dozimetric trebuie verificata metrologic cu
periodicitatea recomandata de producator, prin unitati desemnate de
CNCAN ca laboratoare de verificare metrologica.
[…]
Securitatea instalatiilor radiologice
Art.51 Titularul de autorizatie trebuie sa asigure securitatea
instalatiilor radiologice si a surselor de radiatii prin respectarea
urmatoarelor cerinte:
(a) Instalatiile radiologice trebuie sa fie tot timpul pastrate in conditii
de protectie fizica sau sub supravegherea unei persoane calificate;
(b) Instalatiile radiologice pot fi transferate sau inchiriate numai dupa
obtinerea autorizatiilor prevazute de art. 2 si art. 8 din Legea nr.
111/1996 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
(c) Pastrarea instalatiilor radiologice se face numai in locuri
corespunzator amenajate;
(d) Identificarea modurilor potentiale de aparitie a riscului ca
instalatiile radiologice sa fie pierdute sau furate si asigurarea masurilor
de prevenire a pierderii sau furtului.
[…]
Evidenta instalatiilor radiologice si a surselor radioactive
Art.55 Titularul de autorizatie trebuie sa instituie si sa mentina o
evidenta primara a tuturor instalatiilor radiologice si a surselor de
radiatii pe care le are in dotare, dupa cum urmeaza:
(1) Pentru fiecare instalatie radiologica:
(a) Denumirea comerciala, model, tip;
(b) Producatorul si furnizorul;
(c) Componenta;
(d) Seria si anul de fabricatie;
(e) Data intrarii in evidenta;
(f) Data iesirii din evidenta.
[…]
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Instalatii radiologice cu generatoare de radiatie X
Art.68 Instalatiile radiologice cu generatoare de radiatii X trebuie sa
indeplineasca urmatoarele cerinte:
(a) Generatoarele directionale sau panoramice vor fi prevazute cu
colimatori adecvati geometriei de expunere;
(b) Echipamentele generatoare de radiatii X vor fi in conformitate cu
IEC 204.
Art.69 Pupitrul de comanda al generatoarelor de radiatii X trebuie sa
indeplineasca urmatoarele cerinte:
(a) Sa fie dotat cu cheie de siguranta impotriva utilizarii neautorizate.
Cheia trebuie sa poata fi scoasa numai din pozitia inchis sau “stand by”.
Pozitiile cheii trebuie sa fie clar marcate;
(b) Sa posede sistem de avertizare luminoasa (de preferinta si cu rol de
siguranta electrica) cu etichetare corespunzatoare, care arata ca
instalatia emite/nu emite radiatii X;
(c) Sa fie prevazut cu un dispozitiv cu care se stabileste si se controleaza
timpul de expunere;
(d) Sa fie prevazut cu afisaje valorice pentru inalta tensiune radiogena
si pentru intensitatea curentului prin tubul radiogen.
Art.70 Ori de cate ori se poate realiza practic, ansamblul tub radiogen
trebuie fixat intr-un dispozitiv astfel conceput incat sa fie evitate
miscarile ansamblului tub radiogen in timpul expunerii. […]
Cabinete de radioscopie/radiografie
Art.74 Cabinetul de radioscopie/radiografie trebuie sa indeplineasca
urmatoarele cerinte:
(a) Utilizarea instalatiei radiologice la valoarea maxima a parametrilor
de lucru nu trebuie sa produca un debit al echivalentului de doza mai
mare de 5 μSv/h in orice punct situat pe suprafata accesibila a
instalatiei sau in locurile accesibile in timpul functionarii. In cazul
generatoarele de radiatii X cu functionare in regim de pulsuri, debitul
echivalentului de doza trebuie definit ca doza echivalenta masurata
intr-o ora, in conditiile valorii maxime a ratei pulsurilor;
(b) Sa fie proiectat si realizat astfel incat, prin constructia sa, expunerea
vreunei parti a corpului la un debit al echivalentului de doza mai mare
de 2mSv/h sa fie imposibila;
(c) Sa nu permita operatorului introducerea vreunei parti a corpului in
fasciculul util de radiatii;
(d) Sa fie prevazut cu doua mijloace independente de avertizare a
producerii radiatiilor X;
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(e) Sa fie prevazut cu doua sisteme de interblocare care sa permita
decuplarea generatorului de la alimentarea cu energie electrica atunci
cand accidental, in timpul functionarii instalatiei, o trapa de acces este
deschisa;
(f) Sa fie etichetat cu cel putin urmatoarele informatii: (i) tensiunea
maxima si filtrarea; (ii) orientarea fasciculului de radiatii ; (iii)
avertizare speciala daca tubul radiogen este prevazut cu fereastra de
beriliu.
(g) Sa fie insotit de instructiuni de utilizare, in conditii de securitate
radiologica, redactate in limba romana.
Verificari
Art.75 (1) Titularul de autorizatie trebuie sa instituie si sa mentina un
program de verificari si lucrari de intretinere care trebuie sa tina cont
de recomandarile producatorului si ale furnizorului.
(2) Programul de verificari si lucrari de intretinere instituit trebuie sa
contina:
(a) Verificarile de rutina care se executa la inceputul programului de
lucru. Aceste verificari sunt executate de operatori. Orice defectiune
depistata in functionarea instalatiei va fi anuntata
responsabilului cu securitatea radiologica;
(b) Verificarile periodice executate prin unitati autorizate de CNCAN.
(3) Verificarile periodice se executa anual pentru instalatiile radiologice
cu vechime mai mica de 10 ani si semestrial in celelalte cazuri.
Art.76 (1) Orice echipament necorespunzator trebuie scos din
functiune, etichetat ca neconform si nu va fi utilizat decat dupa reparare
prin unitati autorizate conform prevederilor Legii nr. 111/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(2) Verificarea este obligatorie,dupa orice reparatie sau interventie la
instalatie, inainte de utilizare.
(3) Se va tine evidenta tuturor verificarilor efectuate conform
prevederilor art. 75-83 din prezentele norme.
[…]
Art.82 Operatorul sau responsabilul cu securitatea radiologica trebuie
sa verifice zilnic instalatiile radiologice cu generatoare de radiatii X,
pentru a se asigura ca:
(a) Nu exista deteriorari ale echipamentului;
(b) Cablurile nu sunt sectionate, rasucite, iar cuplajele nu sunt crapate;
(c) Sistemul de racire este in stare de functionare;
(d) Toate interconditionarile sunt functionale;
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(e) Semnele de avertizare sunt lizibile;
(f) Toate sistemele de avertizare functioneaza;
(g) Dispozitivele de fixare sunt sigure, iar cuplajele prin infiletare sunt
fara deteriorari;
(h) Au fost efectuate toate celelalte verificari recomandate de
producator in instructiunile de intretinere ale instalatiei. […]
Cerinte pentru amenajarea incintelor destinate desfasurarii
practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante
Art.84 (1) Ori de cate ori este posibil, practica de control nedistructiv
cu radiatii ionizante care implica utilizarea instalatiilor radiologice
supuse autorizarii trebuie sa se desfasoare in incinte ecranate, special
amenajate.
(2) Incinta ecranata special amenajata trebuie sa fie ventilata
corespunzator ( 2 schimburi de aer/ora) si sa fie realizata cu
urmatoarele spatii:
(a) Incinta de iradiere dimensionata corespunzator gabaritului pieselor
sau obiectelor controlate;
(b) Incinta separata, adiacenta, pentru pupitrele de comanda ale
instalatiilor radiologice;
[…]
Art.85 (1) Incintele ecranate, special amenajate trebuie astfel
proiectate si utilizate incat in timpul desfasurarii practicii sa asigure
protectia impotriva expunerilor normale sau accidentale, prin existenta
mai multor bariere de securitate radiologica dispuse in adancime (adica
astfel incat cedarea unei bariere sa fie compensata prin functionarea
celei care urmeaza). Incintele trebuie prevazute cu:
(a) Ecrane adecvate pentru protectia persoanelor din vecinatate;
(b) Ecranare corespunzatoare pentru neomogenitatile de la trecerea
cablurilor, conductelor, usilor etc;
(c) Sisteme de securitate (de exemplu, de blocare sau de actionare
interconditionata) proiectate sa actioneze in sensul cresterii sigurantei,
daca se defecteaza;
(d) Sisteme de avertizare, proiectate sa joace rol de siguranta, daca se
defecteaza;
(e) Sisteme de ventilatie corespunzatoare (aspiratie sus si evacuare
jos), care sa asigure 2 schimburi de aer pe ora, in cazul utilizarii
instalatiilor radiologice cu sursa radioactiva sau generatoare de radiatii
X cu tensiune peste 300 kV supuse autorizarii;
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(f) Sisteme de iluminare adecvate, care sa asigure o iluminare de 500
lucsi in zona de radiografiere;
(g) Sisteme de incalzire adecvate care sa asigure, pe timp de iarna cel
putin 16oC.
[…]
Art.86 (1) Incintele vor avea diferite dimensiuni functie de tipul
pieselor care se radiografiaza. Dimensiunile pot varia de la cele ale unui
mic cabinet pana la dimensiuni care asigura posibilitatea radiografierii
pieselor cu dimensiuni foarte mari.
(2) Incintele destinate radiografierii pieselor cu dimensiuni foarte mari
pot sa nu fie prevazute cu acoperis, in cazul utilizarii instalatiilor
radiologice cu tensiune cel mult egala cu 120 kV.
Art.87 (1) Proiectarea incintelor trebuie sa se bazeze pe protectia in
adancime, tinand cont de:
a) Tipul sursei de radiatie (natura, energia);
b) Geometria de expunere ( panoramica, cu fascicul colimat, cu fascicul
directional);
(c) Identificarea ecranelor primare si secundare si calculul adecvat al
grosimii acestora;
(d) Accesul permis in zonele invecinate ale incintei special amenajate;
(e) Gradul de ocupare a zonelor invecinate;
(f) Punctele de acces pentru personalul implicat si/sau piese de
examinat.
(2) Proiectul incintei special amenajate constituie o componenta a
documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de constructie de la
CNCAN.
Art.88 (1) Incintele vor fi proiectate astfel incat debitul dozei sa nu
depaseasca:
(a) 15 mSv/an la locul de munca al operatorului;
(b) 1mSv/an in zonele unde persoanele din populatie pot avea acces.
(2) Ecranele, altele decat peretii incintelor, vor fi proiectate astfel incat
debitul dozei sa nu depaseasca 60 μSv/ora.
Art.89 Calculul ecranelor de protectie trebuie sa tina cont, cel putin, de:
(a) Toate directiile posibile de iradiere;
(b) Radiatia penetrata prin acoperis si probabilitatea prezentei unor
persoane pe acoperis sau in jurul incintei.
(c) Radiatia imprastiata in exteriorul peretilor incintei de catre aerul de
deasupra ei;
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(d) Proiectarea traseelor cablurilor, conductelor si a usilor de acces cu
asigurarea dotarilor necesare pentru prevenirea producerii scaparilor
de radiatie directa sau imprastiata.
[…]
Art.91 Incintele in care se desfasoara practica de control nedistructiv
cu radiatii ionizante trebuie dotate cu urmatoarele sisteme de
avertizare:
(a) Sistem de avertizare sonora care sa avertizeze prealabil expunerii
persoanele aflate in interiorul si in exteriorul incintei;
(b) Sisteme distincte pentru avertizare luminoasa pe durata expunerii.
Acestea trebuie montate in interiorul si in exteriorul incintei si pot fi
sub forma de lampi cu lumina intermitenta;
(c) Sisteme de avertizare luminoasa pe acoperis, in cazul in care exista
probabilitatea prezentei unor persoane in aceasta zona;
(d) Semnul “Pericol radiatii” montat pe usile de acces in incinta si pe
peretii liberi;
(e) Instructiuni scrise privind semnificatia sistemelor de avertizare,
care trebuie afisate la toate punctele de acces si in interiorul incintei;
(f) Instructiuni scrise si afisate privind regulile care trebuie respectate
de operatori (de ex., limitarea fasciculului de radiatii prin utilizarea
colimatorilor sau diafragmelor, restrictii privind stabilirea directiei de
iradiere);
(g) Avertizor cu prag pentru radiatii, fixat in interiorul incintei. […]
Cerinte privind zonarea
Art.94 Incinta de expunere si depozitul de surse trebuie clasificate ca
zone controlate. […]
Art.95 (1) Zona situata imprejurul zonei controlate este considerata
zona supravegheata. Zona supravegheata trebuie descrisa si figurata in
plan.
(2) Zona supravegheata cuprinde toate spatiile laboratorului, cu
exceptia celor de la art. 94.
Art.96 In cazul desfasurarii practicii de control nedistructiv in
exteriorul incintei special amenajate:
(a) zona controlata este cea delimitata si izolata la limita la care debitul
de doza are valoarea maxima de 60 μSv/h ;
(b) zona supravegheata se extinde pana la limita la care debitul de doza
scade la valoarea 7,5 μSv/h, cu conditia limitarii accesului in zona
supravegheata a persoanelor din populatie la tranzitul cu cea mai
scurta durata posibila.
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Art.97 (1) Regimul juridic al zonelor controlate/ supravegheate trebuie
sa permita titularului de autorizatie indeplinirea obligatiilor prevazute
in prezentele norme.
(2) In zonele controlate/supravegheate responsabilitatea desfasurarii
in siguranta a practicii revine titularului de autorizatie.
Art.98 Semnele de avertizare montate la toate punctele de acces
trebuie sa indice clar delimitarea zonei controlate. […]
Proceduri si instructiuni de lucru
Art.104 (1) Practica de control nedistructiv cu radiatii ionizante
trebuie sa se desfasoare conform unui sistem de proceduri si
instructiuni care constituie sistemul de radioprotectie operationala ce
trebuie instituit si mentinut de titularul de autorizatie.
(2) Sistemul de radioprotectie operationala se bazeaza pe o procedura
generala de desfasurare a practicii care trebuie sa stabileasca:
(a) Organizarea si formele de desfasurare a practicii;
(b) Zonele controlate si supravegheate;
(c) Obligatiile si responsabilitatile tuturor factorilor implicati;
(d) Relatiile administrative intre factorii implicati;
(e) Documentele sistemului, pastrare, arhivare, difuzare, retragere;
(f) Evidentele necesare;
(g) Sanctiunile.
(3) Sistemul de radioprotectie operationala se completeaza, dupa caz,
cel putin cu urmatoarele proceduri operationale si instructiuni:
(a) Procedura de control dozimetric individual;
(b) Procedura de monitorizare radiologica;
(c) Procedura privind evidenta, miscarea si depozitarea instalatiilor
radiologice si a surselor de radiatii;
(d) Procedura de efectuare a verificarilor;
(e) Procedura de stabilire a zonelor controlate si supravegheate si
pentru controlul accesului in zona controlata;
(f) Procedura de transport intern si pe drumurile publice a instalatiilor
radiologice;
(g) Procedura de utilizare a instalatiilor;
(h) Procedura de interventie in caz de urgenta radiologica;
(i) Instructiuni de utilizare a instalatiilor radiologice si a aparaturii de
control dozimetric.
(4) Procedurile trebuie sa asigure transpunerea cerintele
reglementarilor din domeniul nuclear la conditiile concrete ale
desfasurarii practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante.
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Punerea in functiune si obtinerea autorizatiei de utilizare
Art.105 Prealabil desfasurarii practicii de control nedistructiv cu
radiatii ionizante, solicitantul trebuie sa obtina autorizatia pentru
desfasurarea activitatii/activitatilor din domeniul nuclear, care sunt
incluse in desfasurarea practicii.
Art.106 Documentatia tehnica de autorizare necesara pentru obtinerea
autorizatiei de securitate radiologica pentru desfasurarea practicii de
control nedistructiv cu radiatii ionizante trebuie sa contina toate
informatiile necesare pentru a demonstra respectarea prevederilor
reglementarilor specifice aplicabile pentru fiecare dintre activitatile din
domeniul nuclear care sunt componente ale practicii si sa permita
evaluarea gradului de realizare a securitatii radiologice.
Art.107 In plus fata de cerintele generale prevazute de art. 62 din
normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare, publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 bis, din 30 noiembrie
2001, documentatia tehnica depusa trebuie sa demonstreze ca au fost
indeplinite cel putin urmatoarele conditii:
(a) Amenajarile au fost realizate conform documentatiei pe baza careia
s-a obtinut autorizatia de amplasare constructie si a limitelor si
conditiilor impuse in aceasta;
(b) Eficacitatea ecranelor de protectie este demonstrata prin
masuratori realizate in conditiile cele mai defavorabile (cea mai mare
activitate a sursei, ori energie a fascicului de radiatii si directia de
iradiere cea mai defavorabila);
(c) Sistemele de avertizare si de securitate radiologica au fost instalate
si functioneaza, conform documentatiei de amplasare constructie.
(d) Sistemul de radioprotectie operational este functional. […]
Cap VI
URGENTE
RADIOLOGICE
PLANIFICAREA
SI
PREGATIREA
INTERVENTIEI
Art.124 (1) Titularul de autorizatie are obligatia sa identifice
incidentele/accidentele care ar putea afecta expusii profesional si/sau
persoane din populatie si sa pregateasca o procedura pentru urgente.
(2) Procedura pentru urgente trebuie sa contina planurile de
interventie pentru urgentele radiologice identificate.
(3) Titularul de autorizatie poate contracta executarea interventiei in
caz de urgenta radiologica cu o unitate autorizata pentru interventie.
Contractul trebuie sa prevada clar responsabilitatile celor doua parti.
154

Art.125 Evenimentele pentru care trebuie sa fie elaborate planuri de
urgenta sunt incendiul, calamitatile naturale (inundatii, cutremure) si,
dupa caz, urmatoarele:
[…]
(2) Pentru instalatii cu generatoare de radiatii X:
(a) defectarea sistemului de control al timpului de expunere;
(b) alimentarea accidentala cu inalta tensiune a tubului radiogen;
(c) neglijenta operatorului privind oprirea expunerii controlata manual;
(d) defectarea sistemului de interconditionare, avertizare, de securitate
sau scoaterea deliberata din functiune a acestora;
(e) scurgerea de ulei din instalatie;
(f) defectarea instalatiei sau deteriorarea ecranarii.
Planul de interventie
[…]
Art.127 Planul de interventie trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
(a) Identificarea accidentelor potentiale si a altor evenimente care ar
putea apare in timpul desfasurarii practicii de control nedistructiv cu
radiatii ionizante si evaluarea riscurilor potentiale asociate acestora;
(b) Identificarea tuturor persoanelor autorizate sa participe la diferitele
faze ale interventiei;
(c) Identificarea tuturor persoanelor sau organizatiilor care trebuie
notificate in caz de incident, inclusiv posibilitatea de contactare a
acestora (telefon, fax, email, adrese);
(d) Indicatii privind modul de recunoastere a momentului in care este
necesar sa fie implementat un anumit plan de interventie;
(e) Instructiuni specifice pentru fiecare situatie de urgenta identificata;
(f) Instructiuni speciale care trebuie urmate in cazul in care exista riscul
pierderii de vieti omenesti;
(g) Identificarea si achizitionarea mijloacelor si echipamentelor
necesare interventiei;
(h) Instructiuni privind inlaturarea panicii, interzicerea atingerii sursei
cu mana, retragerea la distanta, planificarea etapelor urmatoare si
implementarea acestora, limitarea la masuri de interventie care sunt in
concordanta cu gradul de experienta si competenta de care se dispune,
solicitarea sprijinului sau asistentei tehnice. […]
Documentul NSR 10 poate fi consultat în variantă completă la adresa de
internet de mai jos:
http://www.cncan.ro/assets/NSR/nsr-10-ordin-cncan-155-2003.pdf
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Anexa 2

BREVIAR DE CALCUL AL ECRANELOR DE RADIOPROTECȚIE
Calculul grosimilor pereților cabinetului de Pb este întocmit
conform ANSI/HPS N43.3-2008, American National Standard „For
general Radiation Safety – Installations using Non-Medical X-Ray and
Sealed Gamma – Ray Sources, Energy up to 10MeV”
Conform Normelor de Securitate Radiologică – NSR 10, Art.88
(Anexa 1), pereții cabinetului de Pb se vor proiectata astfel încât debitul
dozei sa nu depășească:
 15 mSv/an la locul de munca al operatorului;
 1mSv/an în zonele unde persoanele din populație pot avea
acces.
Pentru a spori și mai mult siguranța operării instrumentului, s-a
luat în considerare o constrângere suplimentară a valorii de 15 mSv/an
pentru operator la 5 mSv / an.
Date inițiale si notații:
Tensiunea maximă: U = 50 kV;
Intensitatea curentului: I = 1 mA;
Puterea maximă: P = 50 W
W = încărcarea anuală
t = timp de lucru anual
t = 1000 h
W = I x t= 1 mA x 1000 mA x h/an = 60000 mA min/an.
K= debitul expunerii transmise (în R/mA min) datorat radiației primare
B = factor de transmisie
U= factor de utilizare
T = factor de ocupare
P= debitul expunerii dorit, adică:
P= 5 mSv/an la locul de munca al operatorului;
P= 1mSv/an în zonele unde persoanele din populație pot avea
acces.
d = distanța de la focarul tubului radiogen la locul de ecranare (în m)
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Formule utilizate:
Radiația primară:
Pd 2
K
WUT

P = 0,5 R/an, T = 1, U = 1, d = 0,5 m:

Folosind valoarea calculată, din graficul D2 prezentat mai jos al
standardului ANSI/HSP N43.3-2008, pentru tensiunea de 50 kV rezultă
o grosime necesară a ecranului de protecție de 0,65 mm Pb.
Pentru un perete de 1 mm de Pb nu sunt necesare ecranări
suplimentare.
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Standardul ANSI/HPS N43.3-2008 poate fi procurat de la adresa:
https://global.ihs.com
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