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Resumo 

RECONSTRUÇÃO TOMOGRÁFICA UTILIZANDO O FPSIRT 

(Fast Particle System Iterative Reconstruction Technique)1 

 

 

Autor: Ícaro Valgueiro Malta Moreira 

Orientador: PhD Sílvio de Barros Melo 

 

O PSIRT - Particle System Iterative Reconstruction Technique – é um método de 

reconstrução tomográfica de imagens primariamente desenvolvido para configurações 

compatíveis com aplicações industriais. Sistema de partícula é uma técnica de otimização 

inspirada em características da real física de sistemas que associa ao material reconstruído 

um conjunto de partículas com certas características físicas, sujeitas a um campo de força, que 

pode produzir movimento. O sistema constantemente atualiza a rede de partículas 

reposicionando-as numa forma que elas se aproximam do equilíbrio. A potencial elástica ao 

longo de um raio é uma função da diferença do coeficiente de atenuação de uma determinada 

configuração e a entrada correspondente. O PSIRT tem sido usado com sucesso para 

reconstruir objetos simulados e reais para configurações paralelas e fanbeam em diferentes 

ângulos, representando os arranjos comuns de tomografia de raios gama. Uma das limitações 

do PSIRT era o seu desempenho muito aquém da reconstrução em tempo real, e assim, neste 

trabalho a sua modelagem computacional foi inteiramente reformulada, dando origem ao 

FPSIRT - Fast System Iterative Reconstruction Technique, capaz de aumentar sua velocidade 

por um fator de até 200 vezes em alguns experimentos mantendo a mesma qualidade de 

reconstrução. 

Palavras-chave: Reconstrução tomográfica. Sistema de partículas. Técnicas iterativas. 

Otimização. 

 

 

                                                 

 

 

 
1 Dissertação de Mestrado, Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife, PE, Março, 2015. 



 

Abstract 

 

TOMOGRAPHY RECONSTRUCTION USING FPSIRT  

(Fast Particle System Iterative Reconstruction Technique)2 

 

 

Author: Ícaro Valgueiro Malta Moreira 

Advisor: PhD Sílvio de Barros Melo 

 

The PSIRT – Particle System Iterative Reconstruction Technique– is a method of 

tomographic image reconstruction primarily designed to work with configurations suitable for 

industrial applications. A particle system is an optimization technique inspired in real physical 

systems that associates to the reconstructing material a set of particles with certain physical 

features, subject to a force field, which can produce movement. The system constantly updates 

the set of particles by repositioning them in such a way as to approach the equilibrium. The 

elastic potential along a trajectory is a function of the difference between the attenuation 

coefficient in the current configuration and the corresponding input data. PSIRT has been 

successfully used to reconstruct simulated and real objects subject to sets of parallel and 

fanbeam lines in different angles, representing typical gamma-ray tomographic arrangements. 

One of the limitations was that its performance performance is very slow when compared to 

real time. In this dissertation, PSIRT is totally redesigned, giving origin to FPSIRT - Fast 

System Iterative Reconstruction Technique. The FPSIRT can reconstruct until 200 times faster 

than PSIRT in some experiments.  

Keywords: Tomographic reconstruction. Particle system. Iterative techniques. Optimization 

 

                                                 

 

 

 
2 M.Sc.  Dissertation, Center for Informatics, Federal University of Pernambuco, Recife, PE, 

March, 2015. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente capítulo está organizado em quatro partes: um breve histórico da tomografia 

computacional, suas aplicações industriais e o surgimento do PSIRT - Particle System Iterative 

Reconstruction Technique, a título de contextualização; as motivações para a construção deste 

trabalho; objetivos a serem alcançados e, ao final, uma apresentação a respeito de como este 

documento está estruturado. 

 

 

 

1.1. Contexto Histórico 

Numa perspectiva histórica, tem-se que a primeira imagem de Raio-X foi realizada por 

Wilhelm Conrad Röntgen em 8 de novembro de 1895, tendo sido denominada röntgenogram 

(NOBELPRIZE, 2012). A partir dai, o Raio-X passou a ser utilizado para a obtenção do perfil 

dos objetos, notadamente na área dos diagnósticos de saúde, tendo sido expandida sua aplicação 

para outras áreas. 

O uso de Raio-X para a obtenção de perfil efetua a transformação de um objeto 

tridimensional em bidimensional, implicando, desta forma, na perda de uma dimensão inteira 

de informação. Segundo Siemens (2012), Alessandro Vallebona propôs a técnica da 

Estratigrafia que consiste na segmentação do objeto para então obter a informação 

tridimensional, a partir da composição desses segmentos, que abre a perspectiva da tomografia3. 

Em 1972, com o advento da eletrônica e da computação, Godfrey N. Hounsfield 

desenvolveu o primeiro tomógrafo computadorizado (SIEMENS, 2012).  

                                                 

 

 

 
3 “Tomografia” deriva do latim tomo, que significa "volume" expressando aqui a ideia de "uma 

parte" e do grego grapho que significa "escrever" ou "registrar" (MICHAELIS, 2012). 



16 

 

 

A tomografia tem sido usada para Ensaios Não-Destrutivos - ENDs em diversas áreas. 

No setor industrial especificamente, reatores e risers são amplamente usados, e a eficiência 

desses depende de como os fluidos presentes nos mesmos se comportam. Atualmente, a 

previsibilidade do comportamento de sistemas fluidodinâmicos complexos não está 

consolidada, além disto, os modelos físicos usados não condizem com a realidade, conforme 

salienta Melo (2012). 

O monitoramento de fluidos usando tomografia computacional é uma abordagem 

eficiente para o problema. Para o monitoramento de fluidos usa-se Raio-Gama, já que o mesmo 

consegue bons resultados ao atravessar isolamento metálico. O uso de Raio-X se tornaria 

inviável dado o alto custo da instalação necessária para que sua radiação tenha que passar pelo 

isolamento metálico (MELO, 2012). 

Além disso, a tomografia industrial possui limitações tecnológicas e físicas: o tempo de 

resposta, a alta temperatura, a pressão e as propriedades das paredes do vaso, que elevam o 

custo do uso de tomógrafos com muitas fontes emissoras de radiação, tornando impraticável o 

uso dos mesmos. Sendo assim, a utilização de tomógrafos de poucas vistas é mais cabível para 

esta aplicação. O filtered back projection, método usado que obtém ótimos resultados para 

muitas vistas, possui baixo desempenho com poucas vistas. O uso de métodos algébricos 

iterativos como ART, MART, SMART, SIRT etc., se torna mais indicado, conforme destaca 

Melo (2012). 

Nesse contexto, o grupo de pesquisa de Radio-química do Departamento de Energia 

Nuclear – DEN/UFPE, coordenado pelo Professor Carlos Costa Dantas, com a colaboração do 

Centro de Informática - CIn da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, vem 

investigando e desenvolvendo aplicações focadas em todo o processo de aquisição, 

comunicação, armazenamento, reconstrução e análise de informações tomográficas.  

Uma das propostas criada e desenvolvida pelo grupo é o PSIRT - Particle  System 

Iterative Technique, uma nova abordagem de algoritmo de reconstrução que utiliza uma 

modelagem semelhante a um simulador do modelo gravitacional da física clássica. Tal 

abordagem apresenta bons resultados qualitativos para reconstruções com poucas vistas e raios, 

usando uma configuração paralela de vistas com poucos raios, conforme apresentado por 

Vasconcelos (2011).  
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 Para a expansão do modelo, e objetivando estabelecer parceria com o grupo de 

tomografia da Universidade de Bergen – Noruega, decidiu-se utilizar o tomógrafo de alta 

velocidade, projetado e construído naquela universidade, como uma nova configuração 

preferencial para a execução de testes e simulações no  PSIRT. Tal configuração possui um 

número de vistas e raios muito superior àquele testado na primeira versão do PSIRT, além disso, 

as vistas eram do tipo fanbeam, tipo de fonte onde todos os raios saem radialmente do mesmo 

ponto. Essa nova versão do método também apresentou bons resultados conforme destaca Melo 

(2012). Infelizmente, essa abordagem do método de simular o modelo gravitacional demanda 

muito tempo de processamento e várias iterações para produzir uma reconstrução de boa 

qualidade, tornando impraticável a análise de dados em grande escala e o controle de fluídos 

em tempo real. 

 

1.2. Motivação 

Nesse cenário, o PSIRT vem apresentando resultados acima da média dos resultados 

dos principais algoritmos para o  HSGT (High Speed Gamma-ray Tomograph) criado pela 

Universidade de Bergen, mas ainda tem sérios problemas de performance que dificultam a 

ánalise de dados, como também o controle de fluidos em tempo real. Portanto, a motivação para 

esta Dissertação de Mestrado é o desenvolvimento de uma nova versão do PSIRT que consiga 

finalizar uma reconstrução em pouco tempo, característica relevante para a análise de dados em 

grande escala e o controle de fluídos em tempo real. 

 

1.3. Objetivos 

O objetivo geral dessa dissertação de mestrado é a proposição do FPSIRT – Fast 

Particle  System Iterative Technique, - uma nova abordagem do PSIRT que produza resultados 

de forma rápida o suficiente para análise de dados em larga escala. Essa abordagem deve manter 

a natureza de simulação do modelo gravitacional da física clássica sobre a configuração do 

tomógrafo de Bergen como apresentado por Melo (2012), e deve reconstruir os frames em 

menor tempo. Para alcançar esse objetivo, são definidos os seguintes objetivos específicos: 
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1. Proposição do FPSIRT, contemplando as especificações do objetivo geral;  

2. Implementação deste método; 

3. Realização de experimentos usando dados providos pela Universidade de 

Bergen; e, 

4. Comparação da reconstrução do FPSIRT com as providas pelos principais 

métodos. 

1.4. Contribuição 

Esse trabalho propõe o desenvolvimento de uma versão rápida do PSIRT, mantendo as 

propriedades do método, mas desempenhando a reconstrução em menor tempo. O PSIRT 

reconstrói imagens adicionando propriedades gravitacionais aos raios e inserindo partículas 

que, ao entrar no campo gravitacional dos raios, diminuem sua força de atração, diferentemente 

dos outros métodos que realizam sua reconstrução através de correção da imagem pelo erro 

entre o sinograma adquirido4 pelo tomógrafo e o sinograma reconstruído5 através da imagem 

gerada a cada iteração de reconstrução. Dada a natureza de simulação do PSIRT, o seu tempo 

de reconstrução é muito maior do que a maioria dos outros métodos de reconstrução, então, a 

necessidade da criação de uma versão do método que reconstrua em menor tempo motivou a 

criação do FPSIRT, objetivo geral desta dissertação. 

O FPSIRT otimiza a movimentação das partículas no sistema, movendo-as em 

posicionamentos de pixels naturais. Onde pixel natural é a região da imagem correspondente a 

uma informação indivisível (ou atômica) na grade de pixels, determinada pela configuração 

geométrica de um dado arranjo tomográfico.  

Os pixels naturais são mais interessantes do que os pixels da imagem, pois eles são a 

menor unidade de pixel que possui informação relevante para a imagem reconstruída.  A 

movimentação em posicionamentos de pixels naturais faz com que as partículas se movam 

                                                 

 

 

 
4 Sinograma Adquirido é uma imagem em tons de cinza onde cada pixel representa a atenuação 

normalizada de um raio ao atravessar o experimento.  
5 Sinograma Reconstruído é aquele obtido computacionalmente através do cálculo da densidade 

dos pixels que estão sobre cada um dos raios do tomógrafo. 
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apenas para posicões que são relevantes para a reconstrução, assim dimuindo o número de 

iterações que as partículas desperdiçam, ao se movimentarem entre dois posicionamentos, os 

quais não influenciam em nada o resultado.  

O FPSIRT, durante a reconstrução, otimiza a quantidade de iterações necessárias, 

através da extração de outras métricas de qualidade de imagem, obtendo a indicação do 

momento de parada de forma mais rápida e também em menos iterações. 

O FPSIRT faz processamento prévio de elementos intrínsecos ao tomógrafo, o que evita 

o desperdício de processamento de dados repetidamente, como por exemplo a criação da matriz 

de pixels naturais, a qual será melhor detalhada posteriormente. 

 

1.5. Estrutura da Dissertação 

A estrutura desse documento, após esse capítulo introdutório, tem a seguinte disposição: 

Capítulo 2 – Tomografia Computacional: Nele é apresentado como surgiu a 

pesquisa sobre reconstrução tomográfica, suas aplicações e principais métodos. 

Capítulo 3 – PSIRT: Aqui serão mostrados o funcionamento do PSIRT e todas as 

etapas de reconstrução em detalhes. Além disto, também serão explicadas as variações do 

algoritmo. 

Capítulo 4 – FPSIRT: Nesse capítulo são apresentadas as modificações que foram 

realizadas no PSIRT, como também suas implicações. 

Capítulo 5 – Experimentação e Análise de Dados: Detalhamento de como o 

método foi testado, como também os resultados obtidos pelo mesmo. 

Capítulo 6 – Conclusões: Espaço dedicado à apresentação das conclusões deste 

trabalho, suas contribuições, limitações enfrentadas e perspectiva de trabalhos futuros 

referentes ao método. 
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2. TOMOGRAFIA COMPUTACIONAL  

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a área de tomografia computacional, 

explicando como é feita a extração de dados do tomógrafo e como são feitas as reconstruções 

utilizando esses dados. Além disto, são apresentadas as principais abordagens de reconstrução 

e seu funcionamento. 

 

 

 

2.1. Introdução 

 

Esse capítulo é dedicado à apresentação dos fundamentos básicos de tomografia 

computacional. Assim, a seção 2.2 apresenta os conceitos físicos da radiação gama; na seção 

2.3 são mostrados os principais elementos que compoem um tomógrafo e os diferentes tipos de 

configurações de tomógrafos. Em seguida, a seção 2.4 explica como é feita a extração de dados 

e o seu tratamento para transformá-los em sinograma, que é a entrada dos métodos de 

reconstrução. Por fim, a seção 2.5 apresenta os principais métodos de reconstrução, com 

explicações sobre o seu funcionamento.  

 

2.2. Radiação Gama 

Desintegração radioativa (decaimento) é o processo no qual um núcleo de um átomo 

instável perde energia emitindo radiação ionizante. Essa energia inclui partículas alfa, beta e 

raios gama. 

A Radiação gama tem altos valores de energia e, além disso, tem propriedade de penetrar 

na matéria. Consequentemente, ela pode passar através da matéria ou interagir com seus 

átomos, a maneira com que ocorre essa interação depende do material que é atravessado pelos 

fótons. 

Cada raio que atravessa a matéria tem sua intensidade exponencialmente decaída 

seguindo a Lei da Atenuação, também conhecida como a Lei de Lambert-Beer (KAPLAN, 

1962), a qual associa o número de fótons transmitidos, incidentes e o material absorvedor. 
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2.3. Tomógrafo 

Para o entendimento do tomógrafo na área de recontrução tomográfica, precisamos 

detalhar quais são os seus componentes e o conjunto de configurações às quais esses elementos 

podem estar distribuídos. Nesta seção são apresentados esses dois pontos. 

2.3.1. Componentes 

Um tomógrafo é basicamente composto de três elementos, a fonte, os colimadores e os 

detectores, conforme ilustrado na Figura 1: 

 Fonte: Emissor de raios gama. Esse componente é posicionado em direção 

oposta aos detectores, de forma que seus raios atravessam a matéria, sofrendo 

atenuação como descrito na Lei de Lambert-Beer. 

 Colimador: Responsável por permitir que os raios emitidos da fonte viajem em 

linha reta até o detector, aumentando a precisão da recepção do raio atenuado no 

detector. 

 Detector: Da eletrônica associada, responsável pela detecção e associação de 

espectrograma. Uma descrição detalhada sobre o funcionamento desse 

componente é feita por Johansen e Jackson (2004). 

 

 

Figura 1. Componentes de um Tomógrafo. 
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2.3.2. Configurações 

A configuração de um tomógrafo é definida pela quantidade e disposição de suas vistas 

e dos raios emitidos por essas vistas. As vistas são posicionadas a um certa distância da amostra, 

e geralmente sua posição é definida através da rotação igualmente distribuída ao redor da 

amostra. Alguns exemplos podem ser verificados na Figura 32, sendo importante ressaltar que 

a disposição das vistas pode não seguir regra nenhuma, muito embora, geralmente, elas sigam 

as formatações citadas. 

 

Figura 2. Três, quatro e cinco vistas distribuídas em torno da amostra. 

Cada uma dessas vistas tem uma geometria que define como os raios são distribuídos. 

Os dois tipos mais comuns de geometria são paralelo e fanbeam: 

 Paralelo: Nessa geometria, os raios são distribuídos saindo da fonte ao detector, 

como retas paralelas entre si, conforme mostrado na Figura 3-A. A distância 

entre os raios, em geral, é sempre igual, mas em algumas configurações de 

tomógrafo, essa distância pode variar. 

 Fanbeam: Nessa geometria, os raios saem em forma de cone da origem aos 

detectores, conforme mostrado na Figura 3-B. O afastamento entre os raios, 

geralmente é definido pela interpolação linear ou angular dos detectores na 

placa, ou seja, os raios são definidos pelo feixe de retas que partem da fonte e o 

ponto gerado da interpolação de 𝑛 passos da borda superior e da borda inferior 

dos detetores, podendo essa interpolação ser linear ou angular. Neste caso, 

chamamos de ângulo de abertura ou ângulo do fanbeam, o ângulo formado entre 

o primeiro e o último raio que estão partindo da fonte. 
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Figura 3. A-Vista com raios paralelos e B-Vista com raios fanbeam. 

Uma nomenclatura comumente utilizada para as configurações de tomógrafo é a 

composição do número de vistas por número de raios e geometria da fonte. A partir deste ponto, 

estaremos utilizando essa nomenclatura para identificar os tomógrafos, mesmo sabendo que, 

para total especificação de um tomógrafo, precisamos da posição das fontes e detectores. 

Exemplos desta nomenclatura são mostrados na Tabela 1.  

Nº de Vistas Nº de Raios Geometria da Fonte Nome 

3 7 Paralelo 3x7 paralelo 

4 13 Paralelo 4x13 paralelo 

5 17 Fanbeam 5x17 fanbeam 

Tabela 1. Nomenclaturas de configurações de tomógrafos. 

 

2.4. Sinograma 

A entrada que usamos para reconstrução de uma imagem é conhecida como Sinograma. 

O sinograma, basicamente, é uma matriz de tamanho 𝑛º 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 ∗ 𝑛º 𝑟𝑎𝑖𝑜𝑠, onde cada posição 

nessa matriz armazena um valor correspondente à atenuação sofrida pelo raio ao atravessar a 

matéria. Um exemplo de fantoma6 pode ser visto na Figura 4-A. 

                                                 

 

 

 
6 Nome dado à amostra usada na reconstrução. Um fantoma geralmente é apresentado em tons 

de cinza, onde o preto significa densidade 0 e o branco significa densidade 1. 
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Figura 4. A- Fantoma de coroa e B-Sinograma obtido do fantoma A. 

 

Figura 5. Reconstrução a partir de projeções 

Nessa pesquisa iremos trabalhar com dois tipos de sinograma: os sinogramas de dados 

simulados e os sinogramas de dados reais.  Esses dois tipos serão discutidos nas subseções a 

seguir. 

2.4.1. Sinograma de dados simulados 

O sinograma de dados simulados é aquele que é produzido em software, geralmente 

usando a Equação (1), que é a forma discreta da transformada de Radon. 

 𝑆 = 𝑊 ∗ 𝑋 (1) 

Onde 𝑆 é a matriz do sinograma de dados simulado, 𝑊 é a matriz de peso e 𝑋 é a imagem 

que queremos usar como amostra. A matriz de peso é uma matriz 𝑛º 𝑟𝑎𝑖𝑜𝑠 ∗

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠 𝑑𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚 onde cada uma das suas células possui a informação da área de 
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intersecção do raio 𝑖 com o pixel 𝑗. Este assunto será mais profundamente discutido na seção  

Reconstrução.  

A Tabela 2 mostra um conjunto de fantomas produzidos através de ferramentas gráficas 

que são comumente utilizados para teste de métodos de reconstrução. 

 

Tabela 2. Sinogramas comuns para teste de métodos de reconstrução. 

2.4.2. Sinograma de dados reais 

 Os sinogramas de dados reais são aqueles obtidos a partir de tomógrafos. Nessa pesquisa 

todos os dados obtidos foram fornecidos por Maad (2012), e extraídos pelo tomógrafo 

disponível na Universidade de Bergen (Noruega), mostrado na Figura 6. Para cada experimento 

eram necessárias 3 entradas, sendo elas: uma com o experimento sem nada; outra com 

experimento com o tubo de polypropileno completamente cheio e uma última, que representa 

o experimento que desejamos reconstruir: em condição de fluxo. Os valores captados nessas 3 

entradas são usados para realizar a normalização descrita por Maad (2012) e que pode ser vista 

na Equação (2). 
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Figura 6. Tomógrafo de Bergen 

 

 𝑠 =
ln(

𝐼0
𝐼⁄ )

ln(
𝐼0

𝐼𝑓𝑢𝑙𝑙
⁄ )

 (2) 

Onde 𝐼𝑓𝑢𝑙𝑙, 𝐼0 e 𝐼  são, respectivamente: a atenuação do raio quando a amostra está 

completamente cheia; quando a amostra está vazia; e, a atenuação da amostra em condição de 

fluxo, a qual queremos reconstruir.  

 

2.5. Reconstrução 

A reconstrução tomográfica tem como objetivo produzir, através de um sinograma, uma 

imagem onde cada pixel contém um valor de cinza que corresponde à densidade do material. 

Em outras palavras, trata-se do problema inverso da transformada de Radon onde, a partir das 

projeções se deseja gerar a imagem da seção do objeto. É importante perceber que, quanto 

menor a quantidade de projeções, maior será a dificuldade de definir a distribuição da 

densidade. 
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Os métodos de reconstrução de imagem são divididos em dois grupos principais: os 

analíticos e os iterativos. Os analíticos são baseados na inversa da transformada de Radon, entre 

os seus métodos temos filtered backprojection, que é um método aproximado para a inversa da 

transformada de Radon.  

Infelizmente, os métodos analíticos não apresentam bons resultados para configurações 

com poucas vistas  e ruído, lembrando que os tomógrafos industriais geralmente apresentam 

poucas vistas e sofrem de muito ruído. Os métodos iterativos são mais precisos, muito embora 

exijam maior processamento (Maad, 2012). 

Um subgrupo dos métodos iterativos são os métodos algébricos, que constituem um dos 

principais métodos de reconstrução para a tomografia industrial. Os métodos algébricos são 

baseados na resolução de um conjunto de equações lineares para estimar e diminuir a diferença 

entre o sinograma de entrada e o sinograma reconstruído, a partir da imagem produzida na 

iteração anterior e a matriz de peso. 

Para entendermos o funcionamento desses métodos, primeiro iremos descrever o 

funcionamento da matriz de peso. Após isso iremos detalhar os métodos algébricos mais 

comuns, quais sejam: ART (Algebraic Reconstruction Technique), MART (Multiplicative 

Algebraic Reconstruction Technique), SIRT (Simultaneous Iterative Reconstruction 

Technique) e SMART (Simultaneous Multiplicative Algebraic Reconstruction Technique). 

2.5.1. Matriz de Peso 

A matriz de peso é uma matriz de tamanho 𝑛º 𝑟𝑎𝑖𝑜𝑠 ∗ 𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠 𝑑𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚, onde 

cada linha representa um dos raios emitidos pela fonte, cada coluna é um pixel da imagem que 

desejamos reconstruir e cada célula tem como valor a área de intersecção entre o quadrado 

formado pelo pixel, conforme descrito anteriormente, e o retângulo que representa o raio, cuja 

largura é a própria largura do detector, enquanto que o comprimento é dado pela distância da 

fonte ao detector.  
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Figura 7. Atenuação da Matriz de Peso. 

A área cinza escuro da Figura 7 demonstra a intersecção do raio com a matriz de  de 

pixels da imagem. Para criar a matriz de peso, utilizamos o algoritmo de recorte descrito por 

Vatti (1992), e então calculamos sua área. Já a Figura 8 representa a matriz de peso de uma 

configuração 3x15 fanbeam para a reconstrução numa imagem de 64x64 pixels, onde cada 

elemento nessa figura representa uma linha da matriz de peso, ou seja, a intersecção do raio 

com cada um dos pixels da imagem. 

 

Figura 8. Matriz de peso da configuração 3x15 fanbeam numa imagem 64x64, onde cada 

elemento nessa figura representa uma linha da matriz de peso. 

Dado que esse é o conceito da matriz de peso, torna-se fácil entender o funcionamento 

da Equação(1) pois,  multiplicando a matriz de peso, matriz que armazena a atenuação 

atravessada por cada raio em cada um dos pixels da imagem, por uma imagem de secção de um 

objeto, iremos obter o sinograma que é a imagem do valor projetado de cada um dos raios ao 

atravessar essa imagem.  
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2.5.2. ART 

Gordon, Bender e Herman (1970) foram responsáveis pela criação do Algebraic 

Reconstruction Technique (ART), dando início à classe de algoritmos de reconstrução na 

tomografia computacional, em 1970. 

O conceito por trás desse método pode ser explicado em Hiperplanos bidimensionais, 

conforme mostrado na Figura 9. O ART recebe um valor inicial do usuário, e então o projeta 

no primeiro hiperplano s1, o resultado então é projetado em s2 e assim sucessivamente. Onde 

s1 e s2 são linhas do sinograma de entrada, ou seja, são os dados projetados de cada uma das 

vistas. 

 

Figura 9. Representação gráfica da reconstrução por ART em Hiperplanos bidimensionais. 

 

O ART é matematicamente definido pela Equação(3) e pode ser implementado 

computacionalmente através do Pseudo-código 1, apresentado a seguir. 

 𝑥𝑖
𝑘+1 = 𝑥𝑖

𝑘 + λ ∗
[𝑠𝑗

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 − (𝑊 ∗ 𝑋𝑘)𝑗] ∗ 𝑤𝑗𝑖

∑ 𝑤𝑗𝑚
2𝑁

𝑚=1

  (3) 
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Pseudo-código 1. Implementação do ART. 

2.5.3. MART 

Gordon também propôs o uso da técnica Multiplicative Algebraic Reconstruction 

Technique (MART). Foi provado que essa técnica é um algoritmo de máxima entropia, onde a 

imagem reconstruída minimiza a entropia de Shannon, conforme ressalta Gordon (1970). 

Uma implementação do MART é descrita no Pseudo-código 2, apresentado a seguir. 

 

Pseudo-código 2. Implementação do MART. 
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2.5.4. SIRT 

O SIRT (Simultaneous Iterative Reconstruction Technique) é uma técnica proposta por 

Gilbert (1972) que é uma modificação do ART. Nesta, a correção do sinograma reconstruído é 

feita apenas uma vez no início de cada iteração. O Pseudo-código 3, mostra o funcionamento 

deste método. 

 

 

Pseudo-código 3. Implementação do SIRT. 

 

2.5.5. SMART 

 

SMART (Simultaneous Multiplicative Algebraic Reconstruction Technique) é a versão 

simultânea do MART(Bryne, 2005). O Pseudo-código 4 apresenta a implementação desse 

método. 
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Pseudo-código 4. Implementação do SMART. 
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3. PSIRT 

 

Este capítulo apresenta o método PSIRT. Iniciamente, um embasamento dos conceitos 

relacionados ao PSIRT e, após isso, é explicado o funcionamento do método e suas variações. 

 

 

3.1.Introdução 

Esse capítulo apresenta o método PSIRT (Particle System Iterative Reconstruction 

Technique). Na seção 3.2 são apresentados os conceitos de sistema de partículas e de Física 

Clássica. Em seguida, na seção 3.3 é apresentado o método e seu funcionamento. As seções 3.4 

e 3.5 apresentam as versões do PSIRT e suas variações. Por fim, a seção 3.6 apresenta uma 

visão geral dos resultados que obtivemos com o PSIRT para então apresentarmos o FPSIRT no 

Capítulo 4, seguinte.  

 

3.2.Conceitos 

A Computação Gráfica vem utilizando sistemas de partículas para modelagem de 

sistemas dinâmicos. Um dos pioneiros nesse estudo foi Blinn (1982), baseado na utilização de 

um  sistema de partículas para simulação de nuvens e poeiras. Esse tipo de abordagem tem sido 

usado efetivamente para simulação, modelagem e animação de diferentes objetos e fenômenos 

naturais em computação gráfica, bem como numa enorme variedade de sistemas complexos e 

difíceis de representar. Podemos pontuar alguns exemplos de uso de sistema de partículas como 

simulação de fluídos realizada por Miller (1989), variabilidade geométrica de superfícies, por 

Szeliski (1990), e visualização de dados científicos e simulação, por Sims (1990). 

No sistema de partículas do PSIRT, cada partícula possuirá propriedades como massa, 

velocidade e posicionamento e essas serão influenciadas por forças exercidas pelos raios. 

Para a modelagem da força que irá atrair as partículas, o comportamento desejado é que 

cada raio atraia as partículas próximas e evite deslocar partículas que já estejam em outros 
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campos. O modelo da força gravitacional da Física Clássica, onde a força de atração é 

inversamente proporcional ao quadrado da distância conforme Equação(4), parece ser uma 

hipótese promissora para esse método. O uso desse conceito será melhor detalhado na seção 

3.3. 

 𝐹 = 𝐺 
𝑀 ∗ 𝑚

𝑑2
 

(4) 

 

3.3. Método 

Na subseção 3.3.1 são apresentadas as entidades modeladas pelo PSIRT e suas 

características. Em seguida, na subseção 3.3.2 é explicado como são convertidos os dados no 

formato de sinograma para partículas, que é a entrada do método. Logo após, na seção 3.3.3, 

são apresentadas as etapas para a reconstrução no PSIRT. Por fim, a seção 3.3.4 apresenta como 

as partículas são convertidas na imagem reconstruída. 

3.3.1. Entidades 

O PSIRT basicamente é composto por três entidades, quais sejam: 

Partículas: Entidades usadas para definir a densidade do ensaio a ser reconstruído. Uma 

partícula tem informações como posição e raio que são usadas na simulação do método. Os 

seus posicionamentos definem a imagem a ser reconstruída, consequentemente, também 

definem se o método achou uma solução. 

Raio: Entidade que modela a atenuação sofrida durante o ensaio numa força de atração 

proporcional. Assim, quanto mais atenuado o raio, mais forte será a atração das partículas ao 

mesmo. O raio no PSIRT tem sua força de atração variando durante a simulação, de acordo 

com a quantidade de partículas que estão dentro do seu campo gravitacional, fazendo que o 

sistema fique estável, assim que o mesmo atinge a quantidade de partículas equivalente à sua 

atenuação. Uma representação de raio pode ser vista na Figura 10. 
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Figura 10. Raio do PSIRT. 

Vista: Modela o conjunto de raios que saem da mesma fonte, similar ao conceito de 

vista dos componentes de um tomógrafo já detalhado no item 2.3.1 da presente dissertação. 

3.3.2. Reconstrução 

O algoritmo de reconstrução do PSIRT é composto das etapas de Conversão da Entrada, 

Simulação e Discretização do Resultado, conforme pode ser visto na Figura 11. A etapa de 

simulação é executada em duas sub-etapas que são Iteração e Otimização.  Essas etapas são 

detalhadas nos tópicos a seguir. 

 

Figura 11. Etapas do PSIRT. 

 

3.3.2.1. Conversão da Entrada 

Nessa etapa tem-se a recepção do sinograma, o qual contém a informação de atenuação 

para cada um dos raios. No PSIRT é necessário converter essa atenuação na quantidade de 



36 

 

 

partículas para cada raio; para tanto, a atenuação é multiplicada por uma constante de conversão 

que mapeia quantas partículas equivalem a uma dada atenuação. É importante explicar que a 

constante de conversão é escolhida empiricamente e, logo após, é balanceada para cada 

tomógrafo. 

 Ainda nesta etapa, é definida, através de um valor aleatório inicialmente proposto, a 

quantidade de partículas com as quais o sistema iniciará. É fácil perceber que o total de 

partículas será menor ou igual à soma da quantidade de partículas que cada raio precisa, dado 

que os raios compartilham partículas em suas intersecções. O Pseudo-código 5 mostra a 

implementação desta etapa. 

 

Pseudo-código 5. Conversão do Sinograma. 

Assim, ao final desta etapa, tem-se a quantidade de partículas que serão aleatoriamente 

posicionadas no experimento, como também a quantidade de partículas por raio. 

A Figura 12, a seguir, apresenta o sinograma da amostra de um núcleo produzido de 

forma simulada durante o desenvolvimento do presente trabalho. 

 

Figura 12. Sinograma do Núcleo. 
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3.3.2.2. Simulação 

Na simulação, realiza-se uma série de iterações para tentar encontrar um arranjo onde 

todas os raios estão estáveis. Onde estabilidade é definido por todos os raios possuírem dentro 

de sua área a quantidade de partículas equivalente a do sinograma de entrada. Após isso, tenta-

se melhorar o resultado, eliminando partículas que não estão satisfazendo nenhum dos raios, 

classificadas como ruído pelo método, e executa-se novamente o sistema para analisar se o 

mesmo consegue encontrar um arranjo estável. Esse processo é realizado até se esgotarem todas 

as possibilidades, ou seja, é testado remover cada uma das partículas do sistema, como será 

melhor detalhado no tópico seguinte. 

 Em cada iteração, trabalha-se sobre todas as partículas, calculando a resultante das 

forças exercidas pelos raios nessas partículas e executando o movimento das mesmas, onde a 

força exercida em uma partícula é dada pela equação(5) apresentada a seguir. 

 

 𝐹 =  
𝐾 ∗ 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎, 𝑟𝑎𝑖𝑜)²
  (5) 

 

Onde 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 é a diferença entre a quantidade de partículas para o raio ficar 

estável e a atual quantidade delas presente no raio, dado que a condição para que uma partícula 

esteja num raio é que a distância do centro da partícula para o raio seja menor que o tamanho 

da partícula. 

Os valores de estabilidade menores que zero são zerados para evitar que um raio tenha 

efeito de repulsão às partículas, causando como efeito colateral, o impedimento da livre 

movimentação das partículas no riser. Observe-se que uma partícula pode não ter força maior 

que a de repulsão, visto que a função tende a infinito quando a partícula se aproxima do raio, 

por ser uma função na qual uma das variáveias é a inversa do quadrado da distância.  

Após a execução dos movimentos das partículas, verifica-se se todos os raios estão 

estáveis, ou seja, a quantidade de partículas nos mesmos é maior ou igual à quantidade de 

partículas necessárias para que a mesma fique estável. Se for analisado que o sistema chegou a 

um estado estável, isto significa o fim das iterações do PSIRT e o sistema muda para a fase de 

otimização. 
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A implementação da etapa de iteração é realizada através de três módulos: 

 Módulo 1: Movimentação de Partículas (Pseudo-código 6); 

 Módulo 2: Checagem da Estabilidade do  Sistema (Pseudo-código 7); e, 

 Módulo 3: Iteração do PSIRT (Pseudo-código 8). 

O módulo 1 mostra a movimentação das partículas usada pelo módulo 3. Já o módulo 2 

calcula a estabilidade do sistema, varrendo todos os raios e partículas para definir se os raios 

estão satisfeitos. Quanto ao módulo 3, o mesmo é o controlador da etapa de iteração, que 

basicamente tenta atualizar as partículas de posição, em função dos raios e, após isso, verifica 

se o sistema ficou estável. Quando o sistema encontra a estabilidade, é iniciada a fase de 

otimização que será descrita a seguir. 

 

Pseudo-código 6. Atualizar Partículas. 
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Pseudo-código 7. Checar Estabilidade do Sistema. 

 

 

Pseudo-código 8. Iteração do PSIRT. 

 

A otimização tem como objetivo melhorar o resultado, removendo artefatos ruidosos da 

imagem. A execução do PSIRT sem otimização deixa inúmeros artefatos no resultado gerado, 

dado que a quantidade de partículas colocadas no sistema é maximizada e que algumas 

partículas satisfazem apenas um raio, podendo estar em qualquer posição ao longo do mesmo. 

Tais partículas podem ser classificadas como ruído, pois só se sabe de seu posicionamento no 

espaço unidimensional, onde esse espaço é o próprio raio. Assim, dá-se preferência por 

partículas situadas no cruzamento de dois raios, o que gera informações mais precisas.  

Então, partículas que não são intersectadas por  nenhum raio, como também partículas 

que estão fora de intersecções são informações de pouca precisão, já que as mesmas podem 

estar em infinidades de posições do espaço, sem implicar em mudança no resultado. Com o 
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intuito de maximizar a informação relevante, removem-se inicialmente todas as partículas que 

não são intersectadas por nenhum raio e, posteriormente, tenta-se remover partículas uma a 

uma, sendo priorizadas aquelas que têm contato com a menor quantidade de raios, no intuito de 

maximizar o resultado. 

A implementação da etapa de otimização é descrita no Pseudo-código 9. Na primeira 

parte do pseudo-código, ele procura a partícula que é intersectada pela menor quantidade de 

raios e, logo em seguida, remove-a e verifica como o sistema se comporta. Se o sistema 

conseguir alcançar a estabilidade, ele chama recursivamente o método com o novo subconjunto 

de partículas para tentar remover outra partícula até o mesmo entrar em estado de estabilidade, 

retornando o arranjo de partículas final. 

 

Pseudo-código 9. Otimização no PSIRT. 
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3.3.2.3. Discretização 

Ao terminar a etapa de simulação, obtém-se um conjuto de partículas geometricamente 

configuradas de forma a representar uma versão discretizada da distribuição de densidade do 

objeto, conforme ilustrado na Figura 13. Para análise e comparação dos resultados obtidos, é 

necessária a formatação desses dados. No projeto do PSIRT, trabalhou-se com duas formas de 

representar o seu resultado: uma que usa uma matriz bidimensional de pixels e outra que usa 

um conjunto de “pixels naturais”, que são as menores regiões que possuem informação 

relevante a ser detectada para uma certa configuração do tomógrafo.  

A vantagem da abordagem de pixels naturais, é que os mesmos são elementos que 

possuem informação cruzada de dois raios, assim evitando informações ruidosas, geralmente 

geradas pelos outros métodos. Para formatação dos dados, são executadas diferentes etapas que 

serão explicadas nos próximos tópicos. 

 

Figura 13. Exemplo de arranjo de partículas (MELO et al., 2012, p. 3). 
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3.3.2.3.1. Pixels Reais 

Para a transformação do resultado do PSIRT numa distribuição de densidade contínua 

necessita-se de uma função de espalhamento (ou preenchimento de pixels) em torno de cada 

partícula. Para isso, inicialmente foi empregada uma função de espalhamento com decaimento 

em função da divisão pelo quadrado da distância, mostrada matematicamente na equação(6) 

apresentada a seguir: 

 𝑎 =
𝐾

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎, 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙)2
 (6) 

Onde K é uma constante a ser definida empiricamente e balanceada para cada  

tomógrafo, de forma a otimizar para o melhor resultado. 

O Pseudo-código 10 demonstra como é feita a conversão de partículas em imagem 

reconstruída. 

 

Pseudo-código 10. Discretização em Pixels - V1. 

 

No entanto, essa forma de discretização não desempenhou bons resultados em 

configurações nas quais só era possível decidir entre aumentar ruídos ou reduzir o tamanho do 

fantoma reconstruído, considerando que a discretização é definida por uma função racional 

quadrática da equação(6). Para eliminar esses problemas, fez-se a função (7) com parâmetros a 

serem definidos para cada tomógrafo, a Figura 14 mostra o perfil dessa função de espalhamento 

radial, a partir do centro de cada partícula. Os pontos A, B e C são definidos empiricamente e 
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ajustados para cada tomógrafo, e o 𝑥 é a distância da partícula ao pixel. A aplicação dessa 

função é exemplificada no Pseudo-código 11. 

 

𝑓(𝑥) = (𝐵. 𝑦 − 𝐴. 𝑦)(
𝑥 − 𝐴. 𝑥

𝐵. 𝑥 − 𝐴. 𝑥
) + 𝐴. 𝑦           𝑠𝑒       𝑥 ∈ [𝐴. 𝑥, 𝐵. 𝑥] 

𝑓(𝑥) = (𝐶. 𝑦 − 𝐵. 𝑦)(
𝑥 − 𝐵. 𝑥

𝐶. 𝑥 − 𝐵. 𝑥
) + 𝐴. 𝑦          𝑠𝑒        𝑥 ∈ (𝐵. 𝑥, 𝐶. 𝑥] 

𝑓(𝑥) = 0             𝑠𝑒     𝑥 ∈ (𝐶. 𝑥, ∞] 

( 7) 

 

Figura 14. Função para transformação de partículas em dados reais. 
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Pseudo-código 11. Discretização em Pixels - V2. 

 

 

3.3.2.3.2. Pixels Naturais 

 

Para formatação dos resultados usando pixels naturais, é necessária a criação da grade 

de pixels naturais que será usada para representação do resultado. O algoritmo de criação da 

malha é executado nos oito passos ilustrados na Figura 15. No passo A, mostra-se a distribuição 

de raios no ensaio, para geração da malha inseriram-se dois raios em cada vista como mostrado 

no passo B. Calcularam-se todos os pontos de intersecção entre os raios para ter uma 

distribuição de pontos de intersecção como exemplifica o passo C. 

Processou-se o arranjo de intersecções para obter um arranjo de polígonos de tamanho 

mínimo como ilustrado no passo D. A forma de encontrar os polígonos é fazendo uma busca 

em profundidade, seguindo o mesmo sentido e usando um valor de corte da busca para evitar 

comportamentos indesejáveis, tais como um polígono que encobre todos os pontos da malha. 

Calculou-se o baricentro de cada polígono como mostrado no passo E, e gerou-se uma matriz 

de adjacência entre os baricentros, em função dos polígonos que compartilham arestas em 

comum e, assim tem-se o passo F (Figura 15).  
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Com esse arranjo de baricentros e sua matriz de adjacência, executou-se um algoritmo 

para gerar polígonos da malha similar ao feito no passo D, assim obtendo o arranjo de pixels 

naturais ilustrados no passo H (Figura 15). 

 

Figura 15. Etapas da Criação da Matriz de Pixels Naturais. 

 O uso da matriz de pixels naturais permite uma análise do resultado com menos 

ruído que a de pixels reais, dado que cada pixel realmente representa a natureza do elemento, 

pois tem informação de pelo menos dois raios que sofrem atenuação, assim possibilitando um 

resultado mais preciso e relevante para o projeto. 
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3.4. Configuração 3x7 Paralelo 

A configuração 3x7 paralelo, mostrada na Figura 16, foi a primeira versão do PSIRT. 

Essa versão não contempla todas as características do método apresentadas na subseção 3.3 

devido ser a primeira versão implementada do programa naquela versão. Os principais 

elementos ausentes nesta versão são: 

 Malha de pixels naturais criada manualmente: Devido à simplicidade da 

configuração, era simples criar os pixels naturais, pois os pixels são hexágonos 

regulares igualmente espaçados e posicionados no centro de cada intersecção de 

raios. 

 Otimização: A etapa de otimização, apesar de existir, era simplificada, onde 

apenas as partículas que não são intersectadas por nenhum raio eram eliminadas 

do sistema.  

 Discretização apenas em pixels naturais: Nessa configuração, os pixels 

naturais eram a única abordagem de discretização implementada. 

 

Figura 16. Configuração 3x7 paralelo. 

 

Durante a fase de teste da configuração 3x7 também foram testadas outras configurações 

tais como a 3x15, 3x21 e 3x31, apresentadas de forma detalhada no trabalho de Vasconcelos et 

al. (2011b) que, embora citadas, não foram incluídas nessa dissertação, já que a 3x7 era a 

configuração objetivo nessa versão do algoritmo. 

A seguir serão apresentados, brevemente, os resultados obtidos pelo método na 

configuração 3x7 paralelo. 
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3.4.1. Resultados 

Durante a fase de experimentação foram usados quatro fantomas com sinogramas 

simulados. Esses sinogramas foram criados com base numa imagem do objeto produzida no 

computador, imitando o comportamento de um tomógrafo, entretanto sem possuir 

comportamentos reais como ruído. Comparou-se o resultado com os quatro métodos iterativos 

citados no Capítulo 2, no caso: ART, MART, SIRT e SMART.  

Com a validação das imagens usando RMSE (Root Mean Square Error), detectou-se 

que, apesar do PSIRT produzir uma imagem de melhor proximidade visual com a imagem de 

entrada, ele, às vezes, apresentava um RMSE muito maior do que o dos outros métodos. Então 

se considerou que, além do RMSE, seria importante validar se a imagem reconstruída tinha uma 

Coerência Geométrica (CG), onde a coerência é dada simplesmente por 1 menos o perímetro 

dividido por 6 vezes a área de um polígono, onde o 6 é o número de arestas do hexágono que é 

a forma geométrica usada neste experimento. Dado que 𝑃 é o conjunto de pixels naturais cuja 

escala de cinza é 𝑔 e 𝐸(𝐴) é o conjunto de arestas de borda do conjunto 𝐴, onde 𝐴 ⊂ 𝑃, e 𝑛(𝐴) 

é a cardinalidade de  𝐴. Então podemos definir 𝑆( 𝑔)  = 𝑃 ( 𝑔) ∪ 𝑃( 𝑔 + 1) ∪ … ∪ 𝑃(255), 

onde 255 é o mais alto nível de cinza. A coerência geométrica pode ser definida pela 

equação(8), como destaca Vasconcelos et al. (2011b). 

 𝐶𝐺 ( 𝑔 ) = 1 −
𝐸 (𝑆 ( 𝑔 ))

6𝑛( 𝑆 ( 𝑔 ))
 (8) 

A idéia é que, se a forma associada ao tom de cinza G possui predominantemente pixels 

isolados e estruturas quebradas, então o CG é baixo. Entretanto, se for composta de pixels 

agregados, então o CG é alto. Essa medida pode ser útil quando analisada em conjunto com o 

RMSE. Quando o RMSE é baixo, o CG que é mais próximo do valor do fantoma original, indica 

que o algoritmo produz melhores resultados, mantendo a forma do objeto.  

 Para a experimentação foram realizadas duas abordagens, uma discretizando os pixels 

naturais binariamente, 0 ou 255, e outra versão utilizando os tons de cinza. É importante notar 

que o limiar escolhido na discretização binária terá forte influência sobre o valor da coerência. 

 Para análise da qualidade da reconstrução através da coerência,  é decido usar o valor 

de ∆𝐶𝐺, onde ∆𝐶𝐺 é dado pela diferença do CG do fantoma pela CG da imagem reconstruída. 
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Em outras palavras, é comparada a coerência da entrada com imagem reconstruída para validar 

qual método mais se aproxima da forma da imagem reconstruída. 

 A seguir, iremos fazer a análise de resultados obtidos nos experimentos. A Figura 17 

apresenta resultados para o fantoma da barra superior. O PSIRT teve um efeito de erosão da 

imagem na reconstrução binária, e isso gerou pior RMSE e pior ΔCG, o quê, provavelmente, 

deve ser efeito dos campos gravitacionais que tendem a atrair mais para o centro do objeto. Já 

na reconstrução não binária, o PSIRT apresentou o melhor ΔCG e o pior RMSE, isso mostra 

que o método seguiu muito mais a forma do objeto do que apenas o erro entre os pixels da 

imagem. 

 

Figura 17. Resultados do Experimento da Barra Superior 

A Figura 18 apresenta os resultados para o sinograma do coroa. Para a reconstrução 

binária, vemos que o PSIRT apresentou o melhor resultado entre todos os métodos comparados, 

tendo o menor RMSE e o menor ΔCG. Além disso, percebe-se que foi a única imagem na qual 

o ruído apresentou um padrão uniforme de posicionamento. Para a imagem não-binária, o 

PSIRT também apresentou o melhor resultado em relação aos outros métodos, mas o método 

se sai de forma pior do que o binário, provavelmente devido ao fantoma ser binário e de 

forçarmos a binarização na primeira abordagem, gerando melhor precisão de resultado. 
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Figura 18. Resultados do Experimento da Coroa 

A Figura 19 apresenta os resultados para o sinograma do núcleo. Para a reconstrução 

binária, vemos que o ART, SIRT e PSIRT apresentaram uma reconstrução perfeita da imagem, 

enquanto que o SMART e o MART apresentaram o pior resultado. Esta maior falha para o 

fantoma de núcleo pode ser uma consequência de alguma das propriedades dos métodos 

múltiplicativos, ou então variável de relaxação ou número de iterações inferior ao necessário 

para os métodos multiplicativos recontruírem. 
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Figura 19. Resultados do Experimento do Núcleo 

A Figura 20 apresenta os resultados para o sinograma do núcleo. Para a imagem binária, 

o PSIRT apresentou o pior resultado de RMSE e ΔCG, que pode ser explicado devido a esse 

fantoma possuir dois campos gravitacionais separados, sendo um em cada uma das bolas, 

fazendo com que algumas partículas fiquem em zona de conflito dos dois campos 

gravitacionais. Já no não-binário, o PSIRT apresentou o melhor resultado, possivelmente pelo 

fato que o PSIRT trabalha com campos gravitacionais e não correção de erro nos pixels ao 

longo do raio, conforme os outros métodos, evitando assim o ruído espalhado pela imagem. 
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Figura 20. Resultados do Experimento das 2 Bolas 

 

3.5. Configuração 5x17 Fanbeam 

O PSIRT 5x17 fanbeam representa uma versão mais nova do algoritmo que tinha como 

objetivo trabalhar com uma nova configuração de tomógrafo que é a fanbeam. Na transição 

para essa configuração, observou-se um aumento de quatro vezes na quantidade de raios, como 

também uma geometria mais irregular.  

Após uma fase de experimentações nessa versão, foi analisado que uma simples 

adaptação da quantidade de vistas e raios partindo do PSIRT 3x7 não era suficiente, pois o 

número mínimo de partículas no sistema era muito superior ao da versão 3x7, dificultando 

muito para o sistema encontrar uma solução. Além disso, a malha de pixels naturais era muito 

grande e complexa (Figura 21), dificultando a criação manual da mesma. Também, os dados de 

entrada eram dados reais extraídos pelo tomógrafo de Bergen, por isso é necessário considerar 

a existência de ruído nesses experimentos. Por fim, o propósito dessa versão era comparar com 

as reconstruções realizadas por Maad (2012). Então foi necessário fazer uma versão do software 

que discretizasse em pixels reais. 
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Figura 21. Matriz de Pixels Naturais para versão 5x17 Fanbeam. 

 

Para solucionar esses problemas, as seguintes modificações foram realizadas no método: 

 Geometria Fanbeam: Mudança na organização dos raios para atender à planta 

do tomógrafo de Bergen, fornecida pelo Departamento de Física da 

Universidade de Bergen (Anexo 1). 

 Tolerância: As trajetórias possuem um valor de tolerância permitindo que cada 

uma delas encontre estabilidade com um número de partículas diferente da 

quantidade de partículas definida pela atenuação. Para adicionar esse elemento, 

o Pseudo-código 7 foi transformado no Pseudo-código 12.  

  Otimização: A otimização agora tenta remover todas as partículas que estão 

sobrando no sistema, conforme o especificado no tópico 3.3.2.2. 

 Discretização em pixels reais: Foi implementada a discretização, seguindo a 

especificação do tópico 3.3.2.3.1. 

 Matriz de Pixels Naturais: Foi implementado o algoritmo de criação de pixels 

naturais, seguindo à especificação do tópico 3.3.2.3.2. 



53 

 

 

 

Pseudo-código 12. Estabilidade com Tolerância. 

 

É importante ressaltar que o ensaio a ser reconstruído foi realizado num tomógrafo de 

alta velocidade, e o objeto era formado por dois círculos, sendo um de 20 mm e outro de 30 

mm, conforme a Figura 22. 

 

Figura 22. (a) Esquema do fantoma a ser rotado (b) Secção do fantoma  

(MELO et al., 2012, p. 4). 

 

Na subseção a seguir iremos apresentar, brevemente, os resultados obtidos por esta 

versão do método. 
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3.5.1. Resultados 

Na Figura 23 pode ser observado que o resultado apresentado pelo PSIRT tem RMSE 

igual a 0,187 na nova configuração, cujo experimento, em específico, rodou com dados 

simulados. 

  

Figura 23. Fantoma de dois círculos, o mesmo fantoma rotacionado em 45º,  o resultado 

obtido pelo PSIRT com RMSE: 0,187 e o resultado obtido com ILST com RMSE: 0,341 

(MELO, 2012, p. 5). 

 

Para comparação, será usado como referência o ILST (Iterative Least Squares 

Technique), método que, segundo Maad (2009), é mais estável e apresenta menos ruído para 

reconstrução em tomógrafos de alta velocidade de raios gama. Na Figura 24 pode se perceber 

que o PSIRT apresentou melhores resultados nos intervalos de integração de 1 ms e 50 ms, mas 

perdeu no intervalo de 15 ms. Mesmo assim, o PSIRT apresentou menos ruído do que o ILST, 

conforme pode ser percebido pelo padrão da imagem. 
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Figura 24. Tabela comparativa das imagens reconstruídas pelos dois métodos em diferentes 

intervalos de integração e seus respectivos RMSE (MELO, 2012, p. 5, adaptado pelo autor). 

 

Com essa experimentação foi possível perceber uma robustez a ruído até agora não 

apresentada, como também são perceptíveis as capacidades do método para reconstrução, dada 

a qualidade da imagem gerada e a um RMSE competitivo em relação as reconstruções usando 

o ILST para a configuração do tomógrafo. 

Melo (2012) realizou uma experimentação mais aprofundada, com 76.437 frames, 

classificando-os de acordo com a imagem reconstruída no final. Detalhes sobre essa etapa de 

classificação podem ser encontrados em seu trabalho.  

 

3.6. Análise e Problemas 

A versão 5x17 fanbeam do algoritmo ainda não possui alta performance no quesito 

tempo, tornando assim, os testes de maior porte, extremamente demorados de serem realizados 

no atual hardware disponível para a geração de resultados. O método roda a custo de ~20min 

por frame assim ficando bem abaixo de resultados que podem ser alcançados com métodos 

algébricos como ART, no qual se consegue rodar mais de 30 frames por segundo. 
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Além disso, quanto à matriz de pixels naturais, apesar de ter sido desenvolvida nessa 

versão, não foi realizada experimentação para comparar com os demais métodos e entender 

qual o desempenho da mesma. 

Por fim, durante as iterações do PSIRT, é possível perceber que algumas iterações 

intermediárias têm RMSE menor que o resultado final selecionado na etapa de otimização. 

Considerando os tópicos levantados, percebe-se que ainda há muito trabalho a ser 

realizado e uma gama de possibilidades para o desenvolvimento e melhoria do método.  
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4. FPSIRT 

 

Neste capítulo é apresentado o FPSIRT, uma nova versão do PSIRT focada em 

aumentar a velocidade de reconstrução. Serão apresentados os conceitos do método e as 

barreiras enfrentadas no desenvolvimento do mesmo.  

 

 

 

4.1. Introdução 

 

Este capítulo apresenta o método de reconstrução proposto nesta pesquisa, denominado 

de FPSIRT (Fast Particle System Iterative Reconstruction Technique). Esta versão se diferencia 

das anteriores na questão desempenho, almejando então ser uma versão melhorada do PSIRT. 

A seção 4.2 analisa os pontos que conferem baixo desempenho ao PSIRT. A seção 4.3 explica 

como o FPSIRT soluciona esses problemas. Por fim, na seção 4.4, é apresentada a abordagem 

de teste e seus resultados são analisados. 

 

4.2. Análise de desempenho do PSIRT 

O consumo de recursos frequentemente segue uma forma de distribuição de uma lei de 

potência, e o princípio de Pareto pode ser aplicado para o consumo de recursos, observando que 

80% deles são usados geralmente para 20% das operações (WESCOTT, 2013). Seguindo esse 

princípio, devemos segmentar o custo de processamento do PSIRT e então detectar os processos 

mais custosos para então propor uma solução de otimização para os mesmos. 

Para realizar a análise de perfomance do método foi utilizado um computador com as 

seguintes configurações: 

 Processador: Processador Intel Ivy Bridge Core i7-3770 3.40Ghz, 8MB 

LGA1155 - BX80637I73770; 

 Placa Mãe: MB GigaByte p/ Intel GA-B75M-D3H LGA1155 Box; 



58 

 

 

 Disco Rígido: HD Seagate 1000GB (1TB) SATA 3 7200 RPM 6Gb/s - 

ST31000524AS; 

 Memória RAM: Memória G.SKill Ripjaws X 16GB (4x4GB) 1600MHz DDR3 

F3-12800CL9Q-16GBXM; e, 

 Placa de Vídeo: VGA EVGA GeForce GTX660SC, 3GB, DDR5, PCI-Express 

3.0 16x, DVII,DVI-D, HDMI. 

E, para a experimentação, foram usados os sinogramas de dados simulados, obtidos dos 

fantomas de barra, núcleo, coroa e 2 bolas. Para a contabilização de tempo foi feita um média 

de todos os valores de reconstrução, visando dar melhor precisão geral do tempo de duração da 

reconstrução. 

A Figura 25 mostra a segmentação em segundos das etapas do PSIRT. Como queremos 

diminuir o custo de processamento de um valor menor do que 1 minuto, as etapas de conversão 

da entrada e simulação são os principais gargalos do método. Nas subseções a seguir iremos 

analisar essas etapas mais detalhadamente. 

 

Figura 25. Segmentação de processamento das etapas do PSIRT. 
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1120,5

0,025

Custo de Processamento da Etapas do PSIRT
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4.2.1. Conversão da Entrada 

Para melhor análise, dividimos a etapa de conversão de entrada nas seguintes  subetapas: 

Inicialização do Programa, Leitura do Arquivo de Entrada e Criação da Matriz de Pixels 

Naturais. A Figura 26 mostra o resultado dessa segmentação em tempo de processamento. 

 

Figura 26. Segmentação da Etapa de Conversão da Entrada. 

Com esta análise, sabemos que o algoritmo de construção da matriz de pixels naturais é 

extremamente pesado para o PSIRT. A seção 4.3 apresentar a solução para a otimização desta 

etapa. 

 

4.2.2. Simulação 

Para analisarmos a etapa de simulação, foi segmentado o processamento em subetapas, 

conforme pode ser visto na Figura 27. Perceptivelmente, a subetapa de otimização é 

extremamente custosa na reconstrução e precisa ser otimizada. A subetapa de iteração, apesar 

de consumir 1/8 do consumo da otimização, ainda tem um alto consumo de tempo, assim sendo 

necessário otimizá-la também. 

0,20,001

113,299

Processamento da Conversão da Entrada
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Inicialização do Programa
Leitura do arquivo de entrada
Criação da Matriz de Pixels Naturais
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Figura 27. Processamento da Simulação (em segundos). 

 

Para detectar os pontos de gargalos destas duas etapas, foram realizados vários testes de 

segmentação sobre os trechos dos algoritmos das mesmas mas, infelizmente, os custos de 

processamento apresentados por esses testes não eram muito altos. Então partimos para uma 

análise de como o sistema se comporta, para então definir que possíveis abordagens podem ser 

efetivas para a otimização do PSIRT. Daí foram levantados os seguintes problemas quanto ao 

método: 

1. O tempo para uma partícula se mover de um raio para outro custa muitas 

iterações quando os raios estão quase satisfeitos. 

2. A otimização é executada várias vezes e em muitas delas, ela tem um resultado 

visivelmente melhor, mas a otimização descarta essa solução na iteração 

seguinte e começa tudo novamente. 

 

4.3. Método 

Da análise realizada na seção 4.2, temos três pontos que são considerados muito 

custosos para a reconstrução no PSIRT. Nas subseções a seguir serão discutidos esses gargalos 

e serão apresentadas soluções para reduzir o custo de processamento dos mesmos. 

219

999

Processamento da Simulação

(em segundos)

Iteração Otimização
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4.3.1. Criação da Matriz de Pixels Naturais 

Nos métodos iterativos algébricos, a criação da matriz de peso é extremamente custosa 

para altas resoluções. Lembrando que essa matriz é de dimensão 𝑛º 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑜𝑠 ∗ 𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠, 

então numa reconstrução de uma configuração 5x17 numa imagem de 512x512, é necessário 

criar uma matriz de tamanho 85x262144, totalizado 22.282.240 pixels. Para cada um desses 

elementos é necessário fazer a intersecção do raio com um pixel, procedimento que aumenta o 

custo de processamento para criar essa matriz. Uma prática comum para otimizar essa etapa é 

armazenar essa matriz de forma esparsa (MATHWORKS, 2015) e, após o cálculo dela, salvá-

la no cache para não ser necessário recalculá-la do começo quando for utilizada noutra 

reconstrução, nessa mesma configuração. 

No FPSIRT, a opção para otimizar o custo de recriar a matriz de pesos em toda a iteração 

do método também é salvá-la no cache. Assim, eliminando quase que totalmente o custo de 

criar a matriz ao iniciar a reconstrução. É importante ressaltar que na implantação de um sistema 

de reconstrução tomográfica, a configuração do tomógrafo é quase em sua totalidade fixa e 

definida pela arquitetura do mesmo, tornando a solução de armazanemento da matriz de pixels 

naturais não só eficiente, como também condizente com o domínio da aplicação, já que a 

configuração de um tomógrafo físico não é alterada após a configuração do sistema. 

Como apresentado na seção 4.2, o tempo necessário para criar a matriz de pixels naturais 

era de ~113 segundos. Após a implantação do sistema de cache da matriz de pixels naturais, o 

tempo necessário para a execução dessa rotina passou para ~20 milissegundos. Tal otimização 

resultou numa perfomance do FPSIRT 5.000 vezes mais rápida em relação ao PSIRT. 

4.3.2. Tempo para Partícula alcançar um Raio 

No PSIRT, as partículas tem sua posição bidimensional, onde X e Y são números com 

ponto flutuante. Essa abordagem pode fazer com que uma partícula demore várias iterações se 

movendo no vácuo até chegar a um raio que altere a estabilidade do sistema conforme mostrado 

na Figura 28. Isso é uma total perda de processamento e, nesta figura, ficou fácil de entender 

que, apesar de ter se aproximado mais do resultado, essa iteração podia ter movido a partícula 

direto para o ponto objetivo, sem gastar processamento em vão. 
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Figura 28. Variação da posição de uma partícula numa iteração. 

 

Os pixels naturais, conforme discutido no Capítulo 3, são as menores regiões que 

possuem informação relevante a serem detectadas para uma certa configuração do tomógrafo. 

Noutras palvras, se sobrepusermos a malha de pixels naturais sobre as vistas da reconstrução 

conforme mostrado na Figura 29, teremos um tabuleiro das posições que são relevantes para a 

partículas estarem. Considerando que qualquer variação de posição dentro do pixel natural não 

significa nada na imagem reconstruída do  PSIRT, o posicionamento de partículas no FPSIRT 

é dado em posição de pixels naturais. 

 

Figura 29. Posição da Matriz de Pixels Naturais. 
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Dado que temos as posições dos pixels da matriz de pixels naturais, é necessário definir 

como será a movimentação destas partículas sobre os pixels naturais. A solução adotada é criar 

uma rede que ligue cada posição às suas posições vizinhas. Assim, as partículas irão se 

movimentar de uma posição para outra através da lista de vizinhança dessa posição. Para gerar 

a matriz de adjacência de pixels naturais é bastante simples, apenas precisa criar ligação entre 

dois pixels naturais que possuem uma aresta em comum. 

Outra modificação adotada foi a possibilidade de se movimentar por mais de uma 

posição, quando a força de atração for muito forte. Para isso, ao calcular a força, multiplicamos 

por uma constante para obter o vetor movimento. Em seguida, procura-se o pixel na lista de 

vizinhança do pixel atual que se intersecta com o segmento de reta, formado pelo centro do 

pixel natural e o centro do pixel natural mais o vetor movimento. A partícula será movida para 

esse pixel, e subtraímos o tamanho do vetor de movimento efetuado pela partícula do vetor 

deslocamento. Se após essa movimentação o vetor movimento ainda não estiver zerado, então 

o processo continua partindo da etapa de procurar o próximo pixel da vizinhança. 

O Pseudo-código 13 é a modificação do Pseudo-código 6 que executa a operação de 

atualizar partículas seguindo essa nova especificação. 
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Pseudo-código 13. Atualizar Posição das Particulas – FPSIRT. 

 

Após essa modificação, foi realizado um teste usando o sinograma da barra, com o 

objetivo de comparar a quantidade de iterações necessárias para que o PSIRT e o FPSIRT 

terminem suas reconstruções. O PSIRT terminou em 536 iterações, enquanto o FPSIRT 

terminou em 12 iterações, logo, essa alteração fez com que a etapa de simulação do FPSIRT 

tivesse ~45 vezes menos iterações que o PSIRT. 

4.3.3. Iteração Perdida na Otimização 

O PSIRT é um método focado em reconstruir a forma do objeto, de maneira diferente 

dos métodos de algébricos que focam na minimização da diferença entre o sinograma de entrada 

e o sinograma reconstruído. Logo, os melhores resultados no PSIRT não são necessariamente 

aqueles que zeram o fator de estabilidade do sistema. 
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Durante a otimização do sistema, frequentemente acontecem situações como a que é 

mostrada na Figura 30, no quadro X vemos que as partículas estão bem próximas da forma da 

barra diagonal mas, por não encontrar estabilidade, elas vão para o quadro X+1 que é a última 

versão estável da reconstrução, na qual as partículas estão muito mais distantes do objeto a ser 

reconstruído. Isto ocasiona dois problemas:  

 Uma reconstrução de melhor qualidade não é escolhida como resultado final da 

reconstrução; e, 

 Iterações são perdidas por recomeçar o sistema de um arranjo de partículas  que 

é pior que o atual. 

 

Figura 30. Bom resultado perdido durante as otimizações. 

 

Para solucionar esse problema, o FPSIRT analisa se o sistema está se aproximando da 

forma do objeto. Considerando que não temos a imagem que define a forma do objeto de entrada 

durante a otimização, então foi levantada a lista de métricas descritas a seguir: 

 Estabilidade: Soma do valor de quantas partículas cada raio precisa para ficar 

igual ao sinograma de entrada convertido. 

 Cardinalidade Poligonal: Número de arestas de fronteira, onde a fronteira é a 

divisão entre um pixel natural preenchido e um não preenchido. É importante 

ressaltar que essa métrica se refere às várias regiões no interior da imagem que 

representam partes do objeto que está sendo reconstruído. 
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 Cardinalidade Poligonal/Nº de Pixels Naturais Preenchidos: Cardinalidade 

poligonal dividida pela quantidade de pixels naturais preenchidos. Essa métrica 

é bastante parecida com a coerência geométrica, exceto que, no caso anterior, o 

pixel era um hexágono regular e tinha um fator 6 no denominador que fazia com 

que a CG fosse nula para pixels isolados. 

 Cardinalidade Poligonal/Área: Cardinalidade Poligonal dividida pela área de 

pixels naturais preenchidos. 

 Perímetro da Borda: Comprimento total das arestas de fronteira. 

 Perímetro da Borda/Nº de Pixels Naturais: Perímetro da borda dividido pelo 

número de pixels naturais preenchidos. 

 Perímetro da Borda/Área: Perímetro da borda dividido pela área de pixels 

naturais preenchidos. 

 Média da Imagem reconstruída após um filtro Sobel: Média da cor do pixel 

da imagem de pixels reais reconstruída após aplicar um filtro Sobel, filtro de 

passa-alta. 

 RMSE do Sinograma: RMSE do Sinograma das trajetórias naquela iteração e 

o Sinograma de Entrada. 

 RMSE da Imagem: RMSE da imagem reconstruída em pixels reais e o fantoma 

do objeto. 

Foi então analisado o comportamento da reconstrução junto a essas métricas para 

identificar alguma característica em comum entre no comportamento da métrica e a imagem 

reconstruída. 

 A Figura 31 mostra o comportamento das métricas listadas acima durante a reconstrução 

do PSIRT. Fazendo um comparativo da imagem reconstruída em cada uma das iterações e os 

valores do gráfico, as seguintes métricas tem seus valores minimizados ao encontrar a iteração 

de menor RMSE do resultado: RMSE da Imagem (o próprio), Sobel, Cardinalidade Poligonal 

e Perímetro da Borda. 

 



67 

 

 

 

Figura 31. Comportamento da reconstrução do PSIRT. 

 

Das métricas levantadas, foi elimado o RMSE da Imagem pois, num caso real, não 

temos a imagem previamente, e o Sobel, por causa do custo de processamento que iria reduzir 

de forma significativa com a performance do FPSIRT. As duas métricas restantes funcionaram 

de forma equivalente, mas na pesquisa decidimos por usar a cardinalidade poligonal . 

De posse dessa métrica, foi adicionado, na etapa de otimização, um sistema para salvar 

os arranjos que possuíam menor cardinalidade poligonal, como também foi adicionado uma 

condição de parada se, por acaso, o sistema apresentasse, por algumas iterações, resultados 

inferiores ao melhor resultado obtido até então.  

O Pseudo-código 14 consiste na modificação do Pseudo-código 9, já apresentado na 

seção 3.3.2.2, desta dissertação. 
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Pseudo-código 14. Otimização com escolha da melhor iteração e o sistema de detectar ponto 

de parada. 

 

Após essa alteração, a etapa de otimização que custava ~4.131 iterações passou a custar 

~16 iterações. Assim, a etapa de otimização do FPSIRT tem uma quantidade de iterações 258 

vezes menor que o PSIRT. Além disso, o método agora seleciona a melhor iteração 

automaticamente, tarefa que até então estava sendo realizada manualmente através da análise 

visual da qualidade da imagem reconstruida. 

 



69 

 

 

4.3.4. Resultado 

 Nessa subseção é apresentada a comparação de performance do FPSIRT e do PSIRT, 

para isso foi marcado o tempo de início e fim de cada um dos métodos. A Figura 32 apresenta 

a comparação dos dois métodos. 

 

Figura 32. Comparação FPSIRT x PSIRT. 

 

Através dos resultados mostrados na Figura 32 podemos ver que o FPSIRT é ~247 vezes 

mais rápido que o PSIRT. O FPSIRT consegue reconstruir um frame em ~5 segundos que pode 

ser aplicado para análise de grandes dados e que, apesar de não rodar em tempo real (menos de 

1 segundo para a reconstrução), ele pode ser usado para controle de dutos, partindo do princípio 

que haverá um atraso de ~5 segundos do momento que forem captados os valores de 

reconstrução e também que frames diferentes sejam executados em rotinas diferentes do 

processador. 

4.4. Experimentação 

Essa seção irá apresentar a comparação da qualidade de Reconstrução do PSIRT para 

os demais métodos. A subseção 4.4.1 irá mostrar a abordagem usada para teste, apresentando 

os métodos com quais o FPSIRT será comparado, quais as métricas que serão usadas para 

comparação e também sobre a comparação dos dados em pixels naturais e pixels reais. Já na 

seção 4.4.2, serão apresentados os resultados obtidos e será feita uma análise comparativa entre 

os métodos. 
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4.4.1. Abordagem 

Os métodos usados para comparar a qualidade da reconstrução com o PSIRT serão o 

ART, MART, SIRT e SMART, que são 4 métodos iterativos mais referenciados na literatura 

especializada de reconstrução na tomografia industrial. Todos esses métodos terão suas 

constantes de relaxamento e número de iterações ajustadas para alcançar o seu melhor resultado 

na reconstrução de determinada configuração do tomógrafo. 

Para comparação dos métodos iremos utilizar as seguintes métricas: Cardinalidade 

Poligonal, Perímetro de Borda e RMSE da Imagem. Todas essas métricas foram apresentadas 

na seção anterior. As métricas de Cardinalidade Poligonal e Perímetro de Borda tem como 

propósito analisar a forma do objeto, já o RMSE da imagem tem como propósito validar a 

diferença do fantoma reconstruído e o que foi fornecido na entrada. 

Serão realizadas duas análises de resultados, sendo uma delas comparando em pixels 

naturais e outra em pixels reais. Para reconstrução em pixels reais serão usadas as abordagens 

descritas anteriormente nesta dissertação. Já para os pixels naturais, os métodos algébricos não 

apresentam bons resultados de qualidade, pois a malha de pixels naturais cria pontos-cegos para 

a correção.  

Nos dois tópicos a seguir serão discutidos a razão dos métodos algébricos apresentarem 

pontos-cegos na matriz de pixels naturais e como serão convertidas as reconstruções dos 

métodos algébricos e o fantoma para pixels naturais neste estudo. 

4.4.1.1. Pontos Cegos 

Ponto cego é usado para especificar a área do cristalino em que o  nervo óptico  deixa o 

globo ocular. Chama-se de ponto cego pela total ou quase total insensibilidade à luz (CABRAL, 

2015). No caso do presente estudo, ponto cego se refere aos pixels naturais que não são 

enxergados por alguma vista, causando uma série de artefatos espalhados na reconstrução de 

métodos baseados em ajuste de imagem pela correção de erro no sinograma reconstruído. 

A Figura 33(A) mostra a sobreposição da matriz de pixels naturais sobre o fantoma de 

barra. Já a Figura 33(B) aumenta o foco da intersecção de V2 com V5, onde esses são raios da 

vista 2 e vista 5 respectivamente. Neste exemplo, podemos ver que o sinograma de entrada sofre 

atenuação nesses dois raios, pois ambos atravessam a barra do riser mas, ao mesmo tempo, o 
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pixel natural correspondente à interseção deles não  é atravessado pelos raios da vista 1, da 3 e 

da 4. Para esse pixel se estabilizar na cor correta, torna-se necessário passar por várias iterações 

de ajuste de erro e, se houver mais de um pixel cego ou ruído, o sistema tende a gerar um 

resultado muito inferior ao produzindo na matriz de pixels reais, onde os pixels são 

interseccionados por pelo menos 3 raios.  

 

 

Figura 33. (A)Matriz de Pixels naturais sobre o fantoma da barra.(B) Pixel Natual da 

Interseção de V1 e V2. 

 

Como o PSIRT trabalha com o elemento de atração de forças, o sistema vai tender a 

criar uma zona de força maior na região da barra. A Figura 34 apresenta em forma de mapa de 

calor a força de atração do PSIRT, assim podemos perceber que o método não apresenta ruído 

espacial. 
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Figura 34. Mapa de calor da região com maior força de atração. 

 

4.4.1.2. Conversão de Pixels Reais para Pixels Naturais 

  

Para a comparação das reconstruções em pixels naturais ser mais justa, foi decidido que 

seria feita uma conversão da imagem reconstruída em pixels reais para pixels naturais. Essa 

conversão é feita para cada pixel natural, através da média do valor dos pixels reais que ficam 

no seu polígono. O método também fará o mesmo processo no fantoma original para comparar 

o RMSE da imagem original e da reconstruída. 

 

4.4.2. Análise de Resultados 

Nessa subseção serão apresentados os resultados obtidos da reconstrução usando o 

ART, MART, SMART, SIRT e FPSIRT. Além disso, serão usados os fantomas: duas bolas, 

barra lateral, barra inferior, coroa e núcleo (Figura 35). Também será usada a entrada de dados 

reais fornecida pela Universidade de Bergen que representa o fantoma de duas bolas. 
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Figura 35. Duas Bolas, Barra Lateral, Barra Inferior, Coroa e Núcleo. 

 

4.4.2.1. Pixels Reais 

 A Tabela 3 apresenta os resultados de RMSE do método para dados simulados. Podemos 

perceber que tanto para os fantomas de barra lateral, de barra inferior e de coroa, o FPSIRT 

apresentou melhores valores de RMSE em relação aos outros métodos. O de núcleo e o de duas 

bolas apresentaram resultado obedecendo melhor a forma do objeto, mas com RMSE superior 

a dos métodos algébricos. Já o de coroa apresentou um certo ruído central, possivelmente 

causado por partículas que acharam estabilidade no centro piorando o resultado para esta 

reconstrução. 
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Tabela 3. RMSE dos fantomas simulados. 

 

Para reconstrução com dados reais, o PSIRT apresentou o melhor resultado como 

mostrado na Tabela 4. Porém, talvez outros valores da variável de relaxamento pudessem 

produzir RMSE melhores para os métodos algébricos, mas foi decidido não alterar o 

relaxamento de um experimento para o outro, no intuito de evitar que os resultados não fossem 

condizentes com os múltiplos possíveis cenários da reconstrução rodando em uma aplicação 

real de controle de dutos de petróleo, por exemplo. 

 

 

 

Tabela 4. RMSE Dados Reais. 
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4.4.2.2. Pixels Naturais 

 

A Figura 36 e a Figura 37 mostram as reconstruções em pixels naturais dos dados 

simulados e dos dados reais respectivamente. 

 

Figura 36. Imagens Reconstruídas para dados Simulados. 

 

Figura 37. Imagens Reconstruídas para dados Reais. 
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 A Tabela 5 apresenta os valores de Coerência, Perímetro e RMSE obtidos pelas 

reconstruções mostradas acima. No geral, as reconstruções dos dados simulados apresentaram  

resultados medianos, porém o FPSIRT superou todos os métodos em dados reais, como 

podemos ver na Figura 38. Resumindo, os principais pontos foram: 

 O FPSIRT apresentou o melhor resultado para dados reais, pois os demais métodos são 

muito prejudicados pelo ruído na entrada. 

 O FPSIRT não tem a menor Coerência e Perímetro de Borda no geral, apesar do 

algoritmo procurar o resultado que minimiza esses valores. Isso provalvemente se deve 

ao fato da força gravitacional dos raios criar regiões de atração que tendem a contrair o 

resultado reconstruído. 

 Apesar das métricas em alguns casos indicarem outro método como o que possui o 

melhor resultado, um análise visual do fantoma e das imagens reconstruídas indica que 

o FPSIRT é mais condizente com a forma do objeto. 

Métrica Nome Fantoma ART MART SIRT SMART FPSIRT 

Coerência 2 Bolas 0,078947 0,078488 0,089474 0,072289 0,072581 0,115385 

Perímetro 2 Bolas 0,000222 0,00024 0,000257 0,000211 0,000211 0,000327 

RMSE 2 Bolas 0 0,186885 0,238922 0,221804 0,225165 0,31725 

Coerência Barra 

Inferior 

0,116667 0,108374 0,170833 0,067816 0,079032 0,152174 

Perímetro Barra 

Inferior 

0,000324 0,000323 0,0005 0,000197 0,000229 0,000415 

RMSE Barra 

Inferior 

0 0,132856 0,183846 0,295809 0,214049 0,214049 

Coerência Barra 

Lateral 

0,106195 0,073427 0,140411 0,051625 0,054502 0,111801 

Perímetro Barra 

Lateral 

0,000293 0,000219 0,000418 0,00017 0,000181 0,000305 

RMSE Barra 

Lateral 

0 0,187887 0,173332 0,339549 0,297708 0,214925 

Coerência Coroa 0,103372 0,112481 0,171975 0,07085 0,090854 0,137002 

Perímetro Coroa 0,000297 0,000321 0,000492 0,000217 0,000257 0,000391 
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RMSE Coroa 0 0,289392 0,39998 0,377768 0,346122 0,412461 

Coerência Nucleo 0,029564 0,031776 0,032989 0,028296 0,030438 0,055391 

Perímetro Nucleo 8,60E-05 8,79E-05 9,17E-05 8,52E-05 8,97E-05 0,00016 

RMSE Nucleo 0 0,194758 0,223491 0,236552 0,157437 0,503857 

Coerência Dados 

Reais 

0,088589 0,123494 0,283019 0,075684 0,061657 0,096413 

Perímetro Dados 

Reais 

0,000249 0,000358 0,000795 0,000225 0,00018 0,000286 

RMSE Dados 

Reais 

0 0,251928 0,32773 0,381724 0,28083 0,205089 

Tabela 5. Métricas dos Pixels Naturais. 
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Figura 38. Gráficos de RMSE.
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5. Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar algumas considerações finais sobre os 

principais tópicos abordados nesta dissertação, incluindo as contribuições alcançadas e 

indicações para trabalhos futuros. 

 

 

5.1. Considerações Finais  

O principal objetivo alcançado nesse trabalho foi a otimização do PSIRT em mais de 

200 vezes na sua velocidade de reconstrução para os experimentos de teste definidos no capítulo 

4. Além disso, foram feitas maneiras automáticas de decisão de parada e também 

acompanhamento de métricas para maximizar a qualidade do resultado. 

Além disso, foi desenvolvida a ferramenta de reconstrução Tomography Workstation 

que permite realizar reconstrução tomográfica nos mais diversos tipos de tomógrafo e que vem 

sendo usada em três centros de pesquisa na área, quais sejam: o Departamento de Energia 

Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE-DEN), o Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN) e a Universidade de Bergen - Noruega. 

 

5.2. Contribuições  

O FPSIRT contribui para pesquisas em tomografia por ter sua modelagem de 

reconstrução baseada num paradigma distinto de outros métodos existentes. Além disso, esse 

trabalho relata todos os passos executados para a otimização do PSIRT para o FPSIRT, podendo 

ser usado noutras pesquisas como guia de como encontrar possíveis gargalos de processamento 

e como resolvê-los.  
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5.3. Trabalhos Futuros  

Por apresentar uma reconstrução mais próxima da forma do objeto do que os demais 

métodos, um dos objetivos atuais do método é ser acoplado aos métodos algébricos famosos 

como uma forma de máscara para eliminar o ruído espacial. 

Já foram realizados testes iniciais dessa nova abordagem e foram obtidos valores de 

RMSE da Imagem inferior à dos demais métodos, tornando a proposta muito promissora. 

Outros trabalhos em demanda são os referentes a filtros; observa-se que, em quase todos 

os casos, os objetos reconstruídos pelo FPSIRT aparecem erodidos, o que sugere que um 

operador morfológico de alargamento especialmente talhado para o FPSIRT pode melhorá-lo 

significativamente.  

No contexto de análise de fluxo em um riser, temos que as variações de um frame para 

o frame seguinte são muito pequenas. Então, outra proposta interessante para o método é usar 

o resultado obtido no frame anterior para agilizar a reconstrução do próximo. 
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Anexos 

 

 

Anexos relevantes do presente trabalho. 
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Anexo A. Planta do Tomógrafo da Universidade de Bergen, Noruega. 
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