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RESUMO

Vários  estudos  têm  indicado  que,  das  várias  classes  de  algoritmos  de

reconstrução  aplicáveis  para  dados  limitados,  os  baseados  na  técnica  de  reconstrução

algébrica são mais flexíveis e precisos. Infelizmente, estas técnicas, geralmente, sofrem de

ruídos  ocasionados  por  processos  de  correção  durante  a  reconstrução  e  também  por

inconsistências nos dados adquiridos pelos tomógrafos.  O  pós - processamento da imagem

reconstruída com a aplicação de filtros pode ser feito para atenuar a presença de ruídos, mas

geralmente atenuam também as descontinuidades presentes em bordas que distinguem objetos

ou falhas. O presente trabalho propõe a redução de ruídos assegurando a continuidade (das

derivadas)  da  superfície  antes  da  reconstrução,  representando  cada  incógnita  por  uma

combinação linear de pontos de controle e suas bases B-splines. São aplicadas três bases B-

splines: B1 , B2 e B3, assegurando as continuidade C0, C1 e C2, respectivamente. Para validação

da  técnica,  foram  utilizadas  simulações  de  modelos  propostos  na  literatura  e  medidas

experimentais  por  tomografia  gama.  Os  resultados  foram  comparados  com  as  técnicas

algébricas  ART,  SIRT,  MART e  SMART,  sendo validada  satisfatoriamente  para  todos  os

phantoms propostos.    Todas as  bases B-splines aplicadas obtiveram erros  menores que as

técnicas de correção ART e SIRT, sendo a B3, a de melhor desempenho. Este resultado pode

ser explicado pelas restrições de suavidade impostas à superfície reconstruída pelas bases B-

splines e a inclinação das técnicas aditivas a ruídos, principalmente para um número limitado

de dados (5 e 10 vistas).   A performance das técnicas multiplicativas para essa situação é a

melhor,  mostrando uma imagem sem artefatos e  com pouco ruído.  Devido a esse fato,  a

técnica b-spline não tem bons resultados, apresentando na maioria dos casos, erros maiores.

Para todos os testes realizados, as técnicas de representação B-splines superaram os filtros de

mesma natureza aplicados no pós-processamento, sugerindo que a técnica seja utilizada no

lugar da filtragem pós-processamento.

Palavras-chave:  Reconstrução  Tomográfica,  B-splines,  ART,  Algoritmos  Algébricos,

Phantoms de teste. 
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ABSTRACT

Several  studies  have  indicated  that  different  classes  of  reconstruction

algorithms applied to limited data, based on the algebraic reconstruction technique are more

flexible and accurate. Unfortunately, these techniques usually suffer from noise caused by the

processes  of  correction  during  the  reconstruction  and  also  by inconsistencies  in  the  data

acquired by CT scanners. The post-processing of the reconstructed image with the application

of  filters  can be  done to  mitigate  the  presence  of  noise,  but  generally also attenuate  the

discontinuities present in edges that distinguish objects or flaws. This paper proposes a built-

in noise reduction at the same time that it ensures smoothness of the surface, representing the

unknowns as linear combinations of control points, by using B-splines basis. The algebraic

technique ART is modified with the accommodation of first, second and third degree bases,

ensuring C0,  C1 and  C2 smoothness levels, respectively.  To validate the technique, we used

simulation models proposed in the literature and experimental measurements by gamma CT.

The results were compared with the algebraic techniques ART, SIRT, MART and SMART,

being satisfactorily validated for all phantoms proposed. All B-spline bases applied had errors

smaller than the correction techniques ART and SIRT, and the B3, the best performance. This

result can be explained by the continued restrictions imposed on the reconstructed surface by

B-splines bases and slope of the additive noise techniques, especially for a limited number of

data (5 and 10 views).  The performance of the multiplicative techniques for this situation is

the best, showing images without artifacts and with little noise. Due to this fact, the b-spline

technique presents inferior good results, showing in most cases, larger errors. For all tests, the

techniques of  representation B-splines overcome similar filters applied in post-processing,

suggesting that technique be used in place of post-processing filtering.

Keywords:  tomographic  reconstruction,  algebraic  algorithms,  sinogram,  phantom,  control

points, B-splines.
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1

1. INTRODUÇÃO  

A Tomografia  Computadorizada  é  popularmente  conhecida  como um método  de

diagnóstico em medicina com tomógrafos de raio-x, ressonância magnética, spects, pets, ultra-sons

e  outros.  Mas  há um contínuo  interesse  na  aplicação  de  técnicas  de  radiação  em testes  não-

destrutivos e inspeção de muitos produtos industriais, como placas de aço produzidas por fundição

contínua, processamento de madeiras, núcleos de reatores nucleares, circuitos integrados e placas de

circuito  impresso.  A  evolução  no  processamento  computacional  utilizado  na  aquisição  e

processamento de imagens tem levado ao uso acelerado dessas técnicas. 

Pode-se dizer que tudo começou em 1895 quando William K. Röntgen descobre a

emissão de raios-x e passa a utiliza-lo no diagnóstico de fraturas. Röntgen recebe o Nobel em 1901

por sua descoberta. Atualmente, a radiografia tornou-se também uma das técnicas mais usadas na

investigação não destrutiva na industria. A radiação ao atravessar um corpo sofre uma queda em sua

intensidade proporcional ao caminho percorrido e à densidade do material. A medida da intensidade

final da radiação é chamada de projeção do objeto ao longo do caminho percorrido pelo feixe. A

radiografia convencional fornece a projeção da estrutura de um objeto traduzida em tons de cinza

por  um  filme  fotográfico.  A técnica  é  limitada  para  vários  propósitos,  como  por  exemplo,  a

localização espacial de um defeito.

Técnicas  tomográficas  também  tem  permitido  a  geração  de  objetos  completos

utilizando os dados de radiação, como projeções de uma ou duas dimensões (SUBBARAO et al,

1997) .  Os estudos das atenuações se realizam sobre um feixe de radiação, que pode ser definido

por colimação de um detector (parallel beam),  ou vários definindo um feixe em forma de leque

(fan beam). Com o movimento de rotação (varreduras) do conjunto fonte de radiação-detetor em

torno do eixo de um objeto, é possível registrar uma série de projeções resultantes dos raios que

atravessam o mesmo corte em direções distintas. Após as varreduras, a secção irradiada do objeto é

tratada  como uma função  µ(x,y),  ou  imagem reconstruída,  devendo  ser  encontrada  por  algum

método de reconstrução.

Tem-se então o problema da tomografia  enunciado,  reconstruir  a  imagem de um

corpo  a  partir  de  suas  projeções.  Em  1917,  o  matemático  austríaco  Radon  foi  o  primeiro  a

apresentar uma solução matemática para as equações de construção de projeções e reconstrução de

corpos a partir das mesmas. Aparece nesse trabalho a transformada que receberia seu nome. Na

prática, seu método é de difícil implementação, pois o conhecimento das condições de contorno,

isto é, do perfil do corte, é essencial para obter a imagem.
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A primeira  aplicação  bem sucedida  de  técnicas  de  reconstrução  tomográfica  foi

obtida na radioastronomia por Bracewell em 1956 com o objetivo de determinar a posição de fontes

de radiação de micro-ondas no interior do Sol. Bracewell, levando em consideração as limitações de

suas antenas em focar as fontes, obteve bons resultados para a época. A dificuldade encontrada foi

que  as  antenas  de  micro-ondas  não  focavam pontos,  mas  apenas  finas  tiras  que  atravessam a

superfície solar. Assim, a emissão total de uma tira poderia ser medida e com o conjunto destas

medidas, um mapa da atividade solar seria reconstruído por um método que resolveria a inversa de

Radon  a  partir  de  transformadas  de  Fourier,  chamado  Fourier-direto  (BROOKS,  1976).  Esse

algoritmo exige dados de projeção para um grande número de ângulos  igualmente espaçados e

funciona basicamente para projeções paralelas. 

Em 1963, Alan Cormack desenvolveu a técnica matemática para reconstruir imagens

utilizando  o  método  algébrico  (ART),  que  é  fundamental  para  a  proposta  desta  dissertação.

Hounsfield,  em  1969,  registrou  a  primeira  patente  de  um  tomógrafo  baseado  em  tomografia

computadorizada (CT) e utilizou o método algébrico proposto por Cormack.  Hounsfield recebe o

prémio Nobel de medicina e divide-o com Cormack.

Métodos algébricos, ou de expansão de séries, discretizam a secção irradiada em uma

matriz de incógnitas (pixels) que representam a função de distribuição de densidades µ(x,y). Após

as  varreduras,  um sistema de  equações  resultantes  da  relação  de  Beer-Lambert  (Equação2.4)  é

criado e sua resolução corresponde à inversa de Radon. Devido às características desse sistema,

métodos indiretos são aconselhados, e dentre os indiretos, o método das projeções de Kaczmarz

tem convergência garantida (KACZMARZ, 1937). A solução é obtida a partir de uma aproximação

inicial e correções são realizadas iterativamente até se atingir a precisão desejada.  Com o advento

do tomógrafo na década de 1970, técnicas baseadas no método de Kaczmarz foram desenvolvidas e

as  de  maior  destaque  são:  técnicas  de  reconstrução  algébrica  de  correção  aditiva  (ART)  e

simultânea  (SIRT),  técnicas  de  reconstrução  algébrica  de  correção  multiplicativa  (MART)  e

simultânea (SMART),  técnicas de maximização da entropia  ou minimização da energia  (MENT). 

Embora  esses  métodos  sejam  conceitualmente  mais  simples  que  os  métodos  de

transformada,  essas  abordagens  são  normalmente  menos  eficientes  do  ponto  de  vista

computacional. No entanto, uma vantagem da técnica é que se se dispõe de informações a priori

(alguns  valores  de  densidade,  limites  inferiores  e  superiores,  simetrias,  etc.)  essas  podem  ser

incorporadas ao processo. Situação consideravelmente mais difícil nos métodos de tranformada. 

Como foi dito, o imageamento tomográfico teve como propulsor a industria médica

na década de 1970 e a maioria das referências encontradas estão neste domínio. Por outro lado, nas

indústrias, as aplicações da CT requerem uma análise diferenciada (SALVADOR, P., A.,V., 2008),
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onde em algumas  situações pode não ser possível  adquirir uma quantidade grande de dados de

projeção.  Muitas vezes é impossível circundar com um anel de detectores um objeto como um

avião, por exemplo.  A utilização de um número pequeno de dados tomográficos (projeções) pode

ocasionar uma imagem reconstruída de baixa qualidade, onde destacam-se a formação de artefatos e

ruídos ocasionados pela  informação insuficiente.  Inconsistências  nos dados  vindos do processo

estocástico da emissão radioativa e oscilações em medidas criadas pelos equipamentos de aquisição

também contribuem para má qualidade da imagem.

Vários estudos (ANDERSEN A.R., 1984; HERMAN G.T., 1980; VERHOEVEN D.,

1993)   indicam  que,  das  várias  classes  de  algoritmos  de  reconstrução  aplicáveis  para  dados

limitados, os baseados na técnica de reconstrução algébrica são mais flexíveis e precisos. Como foi

dito, algoritmos algébricos resolvem iterativamente o problema da inversa de Radon trabalhando

com a as incógnitas µ(x,y) definidas na discretização a priori. A superfície criada por essa função é

gerada  sem restrições  de  suavidade  das  derivadas,  sendo  então,  suscetível  às  altas  frequências

típicas  de  ruídos.  A  qualidade  da  reconstrução  fica  dependente  da  suavidade  imposta  no

processamento e aplicação de métodos adequados é necessária para reconstruir a função da forma

mais precisa possível. 

O pré-processamento dos dados (tomograma) ou pós - processamento da imagem

reconstruída  com a  aplicação  de  filtros  pode  ser  feito  para  atenuar  a  presença  de  ruídos,  este

processo é conhecido como denoising. Geralmente, atenuam também as descontinuidades presentes

em bordas que distinguem objetos ou falhas, provocando o borramento da imagem reconstruída. Os

filtros  mais  conhecidos  nesse  processo  são:  média  aritmética,   mediana,  B-splines,  gaussiano,

equalização de histograma,  adaptativo de mediana,  mínimo,  baseados em gradiente,  etc..  Esses

filtros trabalham com informações apenas da imagem e qualquer outra que contribuiu para sua

formação não é utilizada. Abordagens alternativas conseguem incorporar  filtros ao processo de

reconstrução, impondo suas restrições ao sistema linear criado no algoritmo algébrico (MARTINEZ

A.G., 2008).  

Ao longo dos últimos anos, poucos trabalhos científicos têm sido desenvolvidos no

Brasil  na  área  de  imageamento  com  um  número  limitado  de  dados  e   obtenção  de  imagens

tomográficas com filtros incorporados ao processo de reconstrução (SALVADOR, P., A.,V., 2008). 

O objetivo deste trabalho é reduzir os artefatos e ruídos em imagens reconstruídas

com um baixo  número  de  projeções.  A proposta   é  assegurar  a  suavidade  das  derivadas   da

superfície de incógnitas antes da reconstrução, representando cada elemento da função por uma

combinação linear de pontos de controle. A experiência com representação de superfícies aplicadas

a  tomografia  com  superfícies  de  Bezier   (MELO  et  al,  2006  e  MELO  et  al,  2007),  que  são
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infinitamente  deriváveis,  mostrou  a  técnica  promissora,  mas  indicou  que  uma maior  liberdade

poderia ser dada à superfície com continuidades menores.  Bases B-splines foram escolhidas com

esse propósito. 

A vantagem  de  se  trabalhar  com  B-splines  é  que  pode-se  escolher  o  grau  de

suavidade da superfície,  dando mais liberdade à distribuição de densidades do que as  bases  de

Bezier e menos liberdade que uma superfície sem suavidade. Este trabalho mostra a aplicação de

três bases B-splines: B1 , B2 e B3, assegurando os graus de suavidade C0, C1 e C2, respectivamente.

Para  validação  da  técnica,  são  utilizadas  simulações  com  phantoms matemáticos

propostos  nos artigos de Subbarao (SUBBARAO et al, 1997) e Verhoeven (VERHOEVEN, 1993.)

e medidas experimentais por tomografia gama realizadas no Laboratório de Radioquímica do DEN-

UFPE e no IPEN-USP.

No  capítulo  II  encontra-se  uma  descrição  do  problema  da  tomografia,  da

transformada de Radon e de sua inversa (os métodos analíticos), retroprojeção e o mesmo com

filtragem e interpolação no domínio de frequências (FBP). Um detalhamento do método algébrico,

objeto de estudo deste trabalho, com as resoluções iterativas ART, SIRT, SART e SMART, a análise

de erros em CT e técnicas de pré-processamento e pós-processamento.

No capítulo III faz-se uma introdução à representação de superfícies por pontos de

controle.  Nesse  capítulo  encontram-se  as  explanações  sobre:  representação  de  superfícies  por

pontos de controle, superfícies B-splines e a dedução de bases B-splines obtidas por convolução.

A metodologia explicando quais métodos são propostos para atenuação de ruídos é

explicada  no  capítulo  IV.  Apresenta-se  o  pós-processamento  da  imagem  reconstruída  e  a

representação do grid algébrico por uma superfície B-splines. Para esta última, a construção de uma

nova  matriz  de  pesos  para  o  grid  algébrico  é  proposta.  Encontra-se  também  neste  capítulo  a

metodologia de validação das técnicas desenvolvidas por meio de phantoms.

Os  resultados  de  simulações  e  experimentos  com  reconstrução  tomográfica  são

apresentados no capítulo V.  Neste capítulo os resultados encontram-se divididos por phantoms.

Para  cada  phantom  foram  aplicadas  as  técnicas  iterativas  tradicionais  e  as  propostas  com

representação B-splines. O desempenho dos métodos é avaliado através da raiz do erro quadrático

médio para cada iteração.

Este trabalho  finaliza-se  no capítulo VI com as  conclusões  sobre  os métodos de

reconstrução de imagens tomográficas propostos e sugestões para trabalhos futuros. 
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2. RECONSTRUÇÃO TOMOGRÁFICA

2.1 Interação da radiação com a matéria

Sob o aspecto físico, as radiações ao interagirem com um material podem provocar

excitação atômica ou molecular, ionização ou ativação do núcleo. Existem vários tipos de radiação

ionizante:  partículas  elementares  (beta,  nêutrons,  prótons),  radiação  eletromagnética  e  núcleos

complexos (alfa, dêuterons, íons pesados). As radiações X e gama são radiações eletromagnéticas

ionizantes de maior interesse para aplicação em tomografia, pois devido ao seu caráter ondulatório,

ausência de carga e massa de repouso, podem penetrar no material percorrendo grandes espessuras

antes de sofrer uma interação. A interação de uma onda eletromagnética com a matéria se dá de três

maneiras: efeito fotoelétrico, efeito Compton e produção de pares.

No efeito fotoelétrico, parte da energia da onda eletromagnética incidente (energia do

fóton) é utilizada para romper a energia de ligação (função trabalho -W) do elétron ejetado e o

excedente transforma-se em sua energia cinética.  No efeito Compton parte da energia do fóton

incidente é utilizada para ejetar um elétron (energia de ligação + energia cinética) e o excedente fica

com o fóton espalhado.  Os dois efeitos são ilustrados na  Figura 2.1.

A produção de pares ocorre somente quando um fóton de energia igual ou superior a

1,022 Mev passa próximo a um núcleo. Neste caso, ocorre uma interação fóton-núcleo originando

um par elétron-pósitron.

As interações descritas acontecem de acordo com a relação entre o número atômico

do material absorvedor e a energia do fóton, como ilustrado na Figura 2.2 (EVANS, 1955).

Figura 2.1: Interação da radiação com a matéria: a)Efeito fotoelétrico  b) Efeito Compton
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A probabilidade  do feixe de radiação interagir com a matéria através dos processos

(2.1)

Na qual:

2.2.

 (2.2)

Como foi dito na introdução deste trabalho, ao atravessar um material ( Figura 2.3), a

intensidade da radiação sofre uma queda exponencial descrita pela relação de Beer-Lambert.

Figura 2.2: Predominância de cada efeito com a energia do fóton incidente  e do Z do absorvedor
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(2.3)

Na qual   I é a intensidade final da radiação,   I

o coeficiente de atenuação linear e  x  é distância percorrida pelo raio.

No  caso  em  que  o  feixe  percorre  uma  região  com  mais  de  um  coeficiente  de

atenuação,  Figura 2.4, a relação de Beer-Lambert é expressa pela Equação 2.4.

(2.4)

 De maneira  geral,  a  soma na  Equação  2.4 torna-se uma integral  e  x  torna-se o

(2.5)

Figura 2.3: Atenuação da Radiação

 

I0 

X 

Z 
µ 

Figura 2.4: Atenuação da radiação por diferentes coeficientes de atenuação

 

I0 

x3 
x2 x1 xn 

I . . .   µ3 µ2 µ1 µn 
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2.2 Tomografia Computadoriza

Tomógrafos  são  utilizados  para  determinar  a  distribuição  de  densidades  que

constituem um objeto.  Esses  oferecem medidas  precisas  da  atenuação  que  a  radiação  sofre  ao

atravessar  um  corpo  em  diferentes  direções.  As  medidas  são  realizadas  através  de  detetores

constituídos de cristais de cintilação e os feixes de radiação são definidos por colimações no  detetor

e/ou fonte emissora. Um esquema convencional de tomografia é mostrado na  Figura 2.5.

A reconstrução  tomográfica  consiste  em determinar  a  distribuição  de  densidades

µ(x,y)   dentro plano que é definido pelo movimento de rotação e translação do conjunto fonte-

detetor. Um exemplo de secção é ilustrado na Figura 2.6. 

Figura 2.5: Esquema de uma tomografia convencional por transmissão

Figura 2.6: Exemplo de corte tomográfico
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Parametrizando cada raio com a distância normal  s desse raio à origem (0,0)  e o

Figura 2.7,

pode-se  aplicar  a  equação  de  Beer-Lambert  ao  longo  da  linha  para  encontrar  a

projeção unidimensional 

(2.6)

.

Figura 2.8: Duas vistas perpendiculares de um quadrado 

Figura 2.7: Sistemas de coordenadas no plano Z=0
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O processo de aquisição dos perfis é chamado de escaneamento ou varredura e o

conjunto de projeções adquiridas é denominado sinograma. Para que todos os perfis possam ser

vistos de uma única vez, é comum expressá-los em tons de cinza, Figura 2.9.1

O escaneamento pode ser feito através de aquisições paralelas de um único feixe

(Parallel Beam) ou com as trajetórias em forma de leque (Fan Beam), ilustrados na Figura 2.10.

1Todas  figuras,  ao  longo  dessa  dissertação,  referentes  a  phantoms,  imagens

reconstruídas, sinogramas e gráficos, foram feitas com funções de visualição do software matlab

2010a. Um detalhamento do processo é encontrado no Anexo - I. 

Figura 2.9: Sinograma constituído de 180 vistas (construído com a função radon do matlab)

a) b)

Figura 2.10: Disposição dos feixes. a)Feixes em leque     b)Feixes paralelos
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Como o sinograma é resultado das transformadas de Radon ao longo dos raios, pode-

se dizer que o objetivo da tomografia é obter a sua inversa, ou seja, a imagem reconstruída.

(2.7)

    

Os algoritmos de reconstrução são divididos em duas classes: métodos analíticos ou

de transformada e métodos algébricos ou iterativos. Entre os analíticos, destacam-se: o algoritmo da

retroprojeção (BP) e o da retroprojeção filtrada (FBP); entre os iterativos: técnicas de reconstrução

algébrica de correção aditiva (ART) e  simultânea (SIRT), técnicas de reconstrução algébrica de

correção multiplicativa (MART) e  simultânea (SMART),  técnicas de maximização da entropia  ou

minimização da energia  (MENT). 

2.3 Métodos Analíticos ou de Transformada

Um  dos  primeiros  métodos  de  reconstrução  desenvolvidos,  o  método  da

retroprojeção,  serve  de  base  para  o  entendimento  do  método  analítico  mais  utilizado,  o  da

retroprojeção filtrada. O método back projection (BP) ou retroprojeção é também conhecido como

Moiré ou algoritmo do somatório. Ele é o mais simples e também o mais impreciso dos métodos de

reconstrução.  O  algoritmo  faz  a  retroprojeção  das  projeções  na  matriz  de  reconstrução  que

representa a imagem reconstruída. Isto é, cada pixel na matriz de reconstrução que fica ao longo de

outras projeções são retroprojetadas e somadas aos valores que estão na matriz de reconstrução.  A

imagem reconstruída no BP é a sobreposição de suas projeções. 

O exemplo  da Figura 2.11 ilustra uma distribuição de densidades com resolução de

256x256 pixels com 256 tons de cinza e um disco no centro. 

Figura 2.11: Disco 256x256
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Na Figura 2.12 ilustra-se a reconstrução com apenas duas vistas e observa-se a baixa

qualidade da imagem reconstruída com a formação de faixas  na direção de cada vista (artefatos).

Isto deve-se ao fato de que a soma é feita ao longo de todo o raio. 

 Com o aumento do número de perfis retroprojetados a figura começa a se definir e

os artefatos  provocam um branqueamento da imagem, como mostra as Figuras  2.13 e 2.14. Esta

característica deve-se ao fato de que cada pixel da imagem corresponde a um somatório de valores. 

Figura 2.12: Retroprojeção com dois perfis

Figura 2.13: Retroprojeção com 5 vistas
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2.3.1 Retroprojeção Filtrada (Filtered Back Projection)

Bracewell e Riddle, em 1967, introduziram o método chamado retroprojeção filtrada

(FBP), método baseado na transformada de Fourier. O FBP é muito utilizado devido ao baixo tempo

de processamento.

Como o BP resulta em uma imagem original com artefatos e borrada, um processo de

filtragem dessa imagem é necessário. O teorema das projeções, também chamado de teorema do

corte central (Central Slice Theorem - CST) facilita o processo. Esse diz que uma transformada 1D

de Fourier da transformada de Radon da função corresponde a transformada 2D de Fourier  da

função.  Ou  seja,  realizando  a  transformada  de  Fourier  das  projeções,  chega-se  ao  espaço  de

frequências da distribuição de densidades que se desejam descobrir. No espaço de frequências são

realizadas as operações de filtragem e a transformada 2D inversa retorna a imagem reconstruída. O

FBP é resumido nos seguintes passos:

1. Calcular a transformada de Fourier unidimensional das projeções chegando ao domínio de

frequências.

2. Filtrar  as  projeções  transformadas  com  um  filtro  passa  baixa  (Shepp-Logan,  Hann,

Hamming, etc.).

Figura 2.14: Retroprojeção com 180 vistas
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3. Colocar  as  projeções  filtradas  em  um  grid  polar.  Cada  projeção  em  seu  ângulo

correspondente.

4. Reamostrar estas em um grid cartesiano com interpolação (linear, nearest, Splines, etc.).

5. Calcular  a  transformada  bidimensional  de  Fourier  inversa,  chegando-se  à  imagem

reconstruída.

A Figura 2.15 mostra reconstruções com FBP para 2, 5 e 180 vistas com filtro de

Shepp-Logan e interpolação linear. O procedimento foi realizado com a função iradon.m do matlab

2010a.

Métodos de transformada são mais rápidos que os métodos iterativos mas exigem um

grande número de vistas e funciona basicamente para projeções paralelas. Em várias situações, pode

Figura 2.15: Reconstrução de um Núcleo com FBP:    a)Imagem Original  b)Reconstrução com 2 vistas  
  c)Reconstrução com 5 vistas  d)Reconstrução com 180 vistas
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não ser possível  adquirir uma quantidade tão grande de dados de projeção. Para estas situações os

algoritmos algébricos mostram melhor desempenho.

2.4 Algoritmos Iterativos ou Algébricos

Os primeiros estudos sobre técnicas algébricas em imageamento tomográfico foram

feitos por Gordon e Herman (HERMAN G. T.; GORDON R., 1971). Apesar de ser mais intuitiva e

simples que os métodos de transformada, essa técnica deixa a desejar no que se refere a precisão e

tempo de processamento, fazendo com que os métodos de transformada fossem inicialmente mais

utilizados,  principalmente na área médica,  onde um grande número de dados é processado. No

entanto, para experimentos em que o número de projeções é limitado ou tenha uma distribuição não

uniforme, o método de transformada torna-se inviável.

Técnicas algébricas de reconstrução assumem a secção irradiada como uma matriz de

incógnitas que representam a distribuição de densidades que se desejam descobrir. As incógnitas são

os pixels da imagem reconstruída, como ilustrado na  Figura 2.16. Nessa representação, um raio

corresponde a uma faixa com largura que na maioria das vezes coincide com a largura de um pixel.

Na seção 2.1 deste capítulo, mostrou-se que a queda exponencial na intensidade do

feixe é descrita pela relação de Beer-Lambert e essa corresponde à transformada de Radon ao longo
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de um raio i, sendo expressa por:

(2.8)

   

Parametrizando os pixels com j variando de 1 a N e os raios com i de 1 a M, podemos

escrever a transformada de Radon ao longo do raio i como:

(2.9)

 para o raio i, definido como:

(2.10)

no qual, i no pixel j e 

pixel. Aplicando a  Equação 2.9  a todos os raios, obtêm-se  um sistema de equações,

(2.11)

que pode ser representado em notação matricial como:

(2.12)

ou em sua forma resumida:
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(2.13)

 o vetor de incógnitas que representa a

Um  dos  mais  importantes  problemas  na  computação  científica  é  a  solução  de

sistemas de equações lineares. Ele surge em quase todas as áreas da ciência e, particularmente, em

reconstrução tomográfica. Esses sistemas podem ser resolvidos por métodos diretos ou indiretos.

O sistema (2.13) possui solução exata somente com condições ideais. Para dados

reais,  a  presença  de ruídos  implica  em obter  apenas  soluções aproximadas  do sistema,  mesmo

quando  M  =  N. No caso em que  M > N, isto é, que temos mais informações (medidas) que o

número de densidades a serem determinadas, possivelmente, obtemos reconstruções melhores de

densidade.

Na maioria dos casos, a matriz W é singular e, em geral, não quadrada. Isto indica

que o problema é mal – posto (CEZARO, A.; CEZARO, F.T., 2010). “W” não possui uma estrutura

simples. Assim, mesmo que “W” seja não singular, é difícil determinar uma maneira de resolver o

sistema  (2.13)  de  forma  eficaz  e  com  pouco  custo  computacional.  Nos  problemas  práticos,  a

dimensão de  A é muito grande, assim, métodos diretos de inversão são inapropriados, pois são

computacionalmente muito intensos e custosos.  Entre eles,  tem-se: regra de Cramer,  eliminação

Gauss-Jordan  e  decomposição  LU  (ZANONI,  2002).  Neste  caso,  os  métodos  iterativos  são

fortemente  indicados  para  uma  resolução  aproximada.  Dentre  eles,  destacam-se  o  métodos  de

Gauss-Seidel, de Jacobi e de Kaczmarz. Nos dois primeiros, a convergência geométrica ocorre por

projeções paralelas aos eixos. Em muitos casos, dependendo da rotação dos hiperplanos, o método

pode cair em um ciclo e não convergir (DE PIERRO, 1990).

Uma  boa  maneira  de  se  trabalhar  com  sistemas   tomográficos  é  o  método  das

projeções proposto por Kaczmarz (KACZMARZ, 1937). Nesse método, cada equação ou linha do

sistema é representado por um hiperplano no RN e cada incógnita é uma dimensão deste espaço. A

interseção  dos hiperplanos  resolve  um sistema de  solução  única  e  o  método tem convergência

garantida (TANABE, K., 1971).
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No caso de um sistema com dois graus de liberdade, a solução é o ponto que une as

retas que representam cada equação do sistema, como ilustra a Figura 2.17.

Uma solução inicial (chute inicial) é criada aleatoriamente sendo representada por

 . Faz-se a projeção perpendicular

assim sucessivamente até atingir uma aproximação satisfatória.
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(2.14)

Supondo um sistema com M equações,  teremos M passos até o final da primeira

(2.15)

A velocidade de convergência do método depende da solução inicial aleatoriamente

criada e é inversamente proporcional ao ângulo que separa os hiperplanos. Para equações ortogonais

a solução é alcançada em apenas uma iteração. Uma vantagem do método é a possibilidade de se

trabalhar com informações a priori,  contribuindo para convergência da solução. Por exemplo: a

inexistência de densidades (ou atenuações) negativas pode servir para a cada iteração atribuir-se

zero ao resultado que contrarie esta condição. Pode-se também atribuir valor nulo às incógnitas que

ficam fora da área de varredura do experimento (zero padding).

A Equação  2.14 resume o método das  projeções de  Kaczmarz  para resolução de

sistemas lineares e pode ser implementada de diversas maneiras. Suas versões para resolução de

sistemas de algoritmos algébricos ganharam grande repercussão a partir da década de 1970 com o

surgimento de diversas técnicas iterativas. Neste trabalho, são utilizadas as técnicas ART, MART,

SIRT e SMART.

As técnicas são resumidas basicamente em quatro passos: criação da imagem inicial,

cálculo das correções, aplicação das correções e o teste de convergência. Estes algoritmos diferem

na maneira como as correções são calculadas e aplicadas (SUBBARAO, 1997).
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2.4.1 ART (Técnica de Reconstrução Algébrica com Correção Aditiva)

A versão  apresentada  foi  originalmente  proposta  para  aplicações  em  tomografia

computadorizada em 1970 por Gordon e Herman (HERMAN, 1970). Teve grande impacto com sua

aplicação  em tomógrafos  industriais  e  serviu  de  base para  o desenvolvimento de  várias  outras

técnicas de reconstrução. Nesse método, as correções são calculadas para cada raio e aplicadas às

células pertencentes a ele. O processo pode ser  resumido em:

1.

2.

(2.16)

3.

(2.17)

4. Calcular o somatório de todos pesos ao longo de cada raio.

(2.18)

5.

(2.19)

6.

(2.20)
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7.  Repetir os passos 2 ao 6 para todos os raios.

8. Achar a soma da convergência de todos os pixels da imagem.

9.

10.

cumprido, uma nova iteração é iniciada no passo 2.

O ART frequentemente sofre de ruídos tipo  sal e pimenta (salt and pepper noise),

Este efeito é exacerbado porque cada pixel ao longo de um raio é alterado assim que a  projeção é

calculada,  mudando  seus  valores  antes  que  outro  raio  o  faça.  Tanto  o  ruído  quanto  a  taxa  de

convergência do método dependem do parâmetro de relaxação utilizado, escolhido empiricamente

(geralmente entre 0 e 2) (KAK, 1989).

2.4.2 MART (Técnica de Reconstrução Algébrica com Correção
Multiplicativa)

Vários estudos apontam o método como rápido, mais flexível e de melhor acurácia

que  o  ART.  Sendo  indicado  principalmente  para  casos  de  um  número  limitado  de  dados

(VERHOEVEN, 1993). A técnica é semelhante ao ART, com mudança apenas no fator de correção

expresso pela equação 2.19

 

(2.21)
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2.4.3 SIRT (Técnica de Reconstrução Algébrica Simultânea)

 Apesar de Gilbert em 1972 ter desenvolvido a técnica independentemente do ART, o

algoritmo é semelhante, com mudança apenas na ordem em que as correções são aplicadas. Estas

são aditivas e aplicadas simultaneamente ao fim de cada iteração. O processo resume-se em:

1.

2.

(2.22)

3.

(2.23)

4. Calcular o somatório de todos pesos ao longo de cada raio.

(2.24)

5.

(2.25)

6. Repetir os passos 2 ao 5 para todos os raios.

7. Aplicar as correções encontradas para um pixel j de uma única vez.

(2
.

26)
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8. Achar a soma da convergência de todos os pixels da imagem.

(2.27)

9.

10.

nova iteração é iniciada com o passo 2.

2.4.4 MART(Técnica de Reconstrução Algébrica simultânea com Correção
Multiplicativa)

Possui as mesma vantagens do MART e também é indicado para casos de um número

limitado  de  dados  (VERHOEVEN D.,  1993.).  A técnica  é  semelhante  ao  SIRT,  com mudança

 

(2.28)

 

2.5 Avaliação dos Algoritmos de Reconstrução 

As técnicas de avaliação de algoritmos de reconstrução mais utilizadas na literatura

são: raiz do erro quadrático médio, erro médio relativo absoluto e erros baseados em entropia. Para

o caso de simulações com figuras de testes bem definidas (phantoms matemáticos),  as técnicas

podem  ser  aplicadas  comparando  a  imagem  reconstruída  com  a  imagem  original.  O  mesmo

procedimento repete-se para phantoms reais, onde a distribuição de densidades é bem conhecida. Os

sinogramas também podem ser avaliados.

Gordon e Herman (GORDON, 1974; HERMAN, 1973; HERMAN, 1976) usaram a

raiz do erro quadrático médio para avaliar o quanto a figura reconstruída aproxima-se da original. A

definição do erro é:
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(2.29)

Onde:

Outros  autores  (RAMACHANDRAM,  1971)  preferem  o  erro  relativo  médio

absoluto. Definido como:

(2.30)

2.6 Pré-processamento e pós-processamento de dados

A  utilização  de  um  número  pequeno  de  dados  tomográficos  (projeções)  pode

ocasionar uma imagem reconstruída de baixa qualidade, onde se destacam a formação de artefatos e

ruídos ocasionados pela  informação insuficiente.  Inconsistências  nos dados  vindos do processo

estocástico da emissão radioativa e oscilações em medidas criadas pelos equipamentos de aquisição

também contribuem para má qualidade da imagem. 

O pré-processamento do sinograma ou pós - processamento da imagem reconstruída

com  a  aplicação  de  filtros  pode  ser  feito  para  atenuar  a  presença  de  ruídos,  este  processo  é

conhecido  como  denoising.  Os  filtros  mais  utilizados  são  os  de  média  aritmética,  mediana,

gaussiano e B-splines. 

O pós - processamento da imagem reconstruída é feito com a aplicação de filtros que

trabalham com informações apenas da imagem e qualquer outra que contribuiu para sua formação

não é utilizada. Abordagens alternativas conseguem incorporar  filtros ao processo de reconstrução,

impondo suas restrições ao sistema linear criado no algoritmo algébrico (MARTINEZ A.G., 2008).

A  Figura  2.18 ilustra  duas  imagens  reconstruídas  com  e  sem  a  aplicação  de  filtro  de  média

aritmética.
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Métodos de regularização do sistema linear criado nos algoritmos algébricos, como o

de  Tickonov  e  variação  total,  são  bastante  utilizados  e  também  garantem  bons  resultados.

Denomina-se  por  estratégia  de  regularização  o  artifício  matemático de  obter-se  uma  solução

aproximada de maneira estável e que convirja (em topologias adequadas), quando o nível de ruídos

converge  para  zero,  para  a  solução  do  problema  inverso  considerado.  Em termos  gerais,  uma

estratégia de regularização consiste em aproximar uma solução de um problema mal posto  por uma

família de problemas bem postos  (CEZARO, A.; CEZARO, F.T., 2010).

Figura 2.18: Imagens reconstruídas:  a)Sem processamento   b)Com aplicação de filtro de média aritmética
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3. REPRESENTAÇÃO DE SUPERFÍCIES POR PONTOS DE CONTROLE

3.1 Introdução

A  área  de  modelagem  de  superfícies  é  muito  ampla,  porém,  nenhuma  das

representações atuais é capaz de lidar de maneira ótima com todos os aspectos envolvidos em uma

representação  3D  de  objetos.  Cada  representação  possui  suas  vantagens  e  desvantagens.  A

modelagem  com superfícies  paramétricas  geradas  a  partir  de  pontos  de  controle  são  as  mais

utilizadas  para  formas  complexas,  como o  corpo  humano.  Dentro  dessa  classe  destacam-se  as

superfícies de Bézier (FARIN, 1996) e as superfícies B-splines. Essas representações atuam como

ferramentas poderosas em computação gráfica devido à sua suavidade, facilidade de representação e

modelagem. 

Para  obter  uma  superfície  de  maneira  tradicional,  todos  os  seus  pontos  serão

“desenhados”,  e se é necessário realizar alguma operação como translação ou rotação, todos os

pontos  devem  sofrer  esta  operação.  Uma combinação  linear  de  um número  menor  de  pontos,

chamados  de pontos  de controle,  pode representar  a  superfície  e  todas  as  operações realizadas

através desses, se a superfície gozar de certas propriedades de modelagem paramétrica, como as

polinomiais e as racionais. A vantagem da técnica é reduzir o número de pontos para ganhar em

tempo de processamento, além de garantir uma suavidade desejada em certos ramos de modelagem,

como a automobilística e a aeroespacial. A Figura 3.1 mostra duas superfícies e seus pontos de

controle.

Figura 3.1: Superfícies paramétricas e seus pontos de controle
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Figura 3.1 representa a superfície e é encontrado

(3.1)

específico da superfície.  As bases controlam também a suavidade da superfície. Bases de Bézier

geram superfícies infinitamente deriváveis, ou seja, continuidade infinita. Bases B-splines podem

ser utilizadas para impor níveis de suavidades menores.

3.2 Bases B-splines por Convolução

A forma final aproximada ou completa de uma curva em um projeto, como o casco

de um navio ou o perfil da fuselagem de um avião, pode ser obtida através de um processo chamado

lofting (soteamento), que consistia na utilização de uma barra longa e estreita fabricada com um

material resistente a esforços transversais e longitudinais, como madeira ou plástico. Esta barra era

modelada no formato de uma curva desejada aplicando-se tensões ao longo da barra com pesos e

suportes de condução denominados ducks (patos),  como mostra a Figura 3.2.

Um dos métodos para se encontrar curvas com tal suavidade é o uso de bases B-

splines por convolução. A partir de uma base  ,  geradora de curvas sem suavidade, geram-se

bases  contínuas e com crescentes níveis de suavidade através de convoluções sucessivas (FARIN

G., 1996).

 como a função que assume

Figura 3.2: Soteamento
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valor unitário em [0, 1), e zero fora deste intervalo.

(3.2)

 

Cada ponto b(t) desta curva é escrito como combinação linear dos pontos de controle

(3.3)
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(3.4)

  Processo descrito graficamente abaixo na Figura 3.4:

 

Figura 3.4: Construção da base B1
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A convolução da função   , base usada para construir curvas e

(3.5)

O resultado desta convolução cria as seguintes expressões para os intervalos citados,
Equações 3.6:

(3.6)

A função é ilustrada na Erro: Origem da referência não encontrada.

(3.7)

(3.8)
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A função com suavidade C2 é mostrada na Erro: Origem da referência não
encontrada, assim como todas outras bases.

As suavidades de curvas geradas com todas as bases podem ser comparadas na

Figura 3.6, geradas para um único ponto de controle. 

Figura 3.5: Bases B-splines 
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4. MÉTODOLOGIA

Como  o  objetivo  deste  trabalho  é  reduzir  os  ruídos  encontrados  em  imagens

reconstruídas,  propõe-se assegurar a suavidade das derivadas  da superfície durante a reconstrução.

Cada elemento da função é representado por uma combinação linear de pontos  de controle B-

splines, ou seja, transforma-se a função de distribuição de densidades em uma superfície B-splines

durante a reconstrução.

4.1 Representação da secção por superfícies B-splines

Como foi dito, os algoritmos algébricos discretizam a secção irradiada em incógnitas

que devem ser encontradas por alguma técnica de reconstrução. Umas das propostas deste trabalho

é  continuar  usando  a  discretização  inicial,  mas  representando  as  incógnitas  de  densidades  por

pontos de controle B-splines, garantindo a suavidade da superfície reconstruída.

., tem-se:

(4.1)

 

Figura 4.1: Troca de incógnitas por pontos de controle
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Lembrando que cada raio tem sua respectiva transformada de Radon ao longo da

Com o pixel J parametrizado em s e t.

(4.2)

Resultando em:

(4.3)

ou

(4.4)

Essa  representação  cria  uma  nova  matriz  de  pesos  com  tamanho  arbitrário,

independente do número de pixels da discretização original, com os  

como incógnitas.  Cada elemento desta matriz  fica sendo o somatório do produto das Bases B-

(4.5)
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Características da matriz de pesos B-splines:

• Preserva o número de equações (linhas) da matriz de pesos original.

•

• Para determinar um elemento, fixa-se o i, j e realiza-se o somatório das bases

B-splines de todos s, t de um dado raio I. 

• É esparsa.

•  e o número de pontos de controle coincidido

com o número de pixels da superfície, a matriz é igual à matriz de pesos tradicional.

 

Resolvendo o sistema por algum método iterativo de resolução de sistemas lineares,

como ART, SIRT, SMART ou MART, os pontos de controle B-splines são determinados. O valor de

cada pixel da imagem reconstruída é encontrado através combinação linear já citada no capítulo 3. 

(4.6)

O  procedimento  encontra  a  imagem  reconstruída  com  suavidade  garantida  pela

representação B-splines.

4.2 Validação da técnica através da reconstrução de phantoms

Phantoms são objetos de teste com a distribuição de densidades bem definida que são

utilizados para avaliar a performance de todo o sistema de computação tomográfica. O sinograma é

obtido através da aquisição tomográfica do objeto e seu corte deve ser reconstruído.  Phantoms

matemáticos  ou  imagens  de  teste  são  frequentemente  utilizados  para  avaliar  a  precisão  dos

algoritmos  de  reconstrução.  São  descritos  precisamente  por  funções  matemáticas  e  suas

transformadas  de  Radon  simulam  as  projeções  tomográficas.  Seus  pixels  são  as  regiões

discretizadas  nos  algoritmos  algébricos  e  seus  valores,  ou cores,  representam as  densidades ou

coeficientes de atenuação. Para calcular a projeção simulada, somam-se os produtos das distâncias

percorridas pelo raio em cada pixel pelo seu valor.  Parâmetros do experimento tomográfico que se

deseja simular, como a área a ser varrida, densidades reais, adição de ruído e fotos da secção do

objeto podem ser inseridos para dar mais realismo. Mesmo não sendo possível uma aquisição sem
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ruído,  a  mesma  pode  ser  simulada  com  adição  randômica  de  ruído  ao  sinograma  idealizado

(SUBBARAO P.M.V. et al, 1997) obedecendo ao desvio padrão de Poisson.

Para  cada  sinograma de  phantom,  real  ou  simulado,  foram aplicadas  as  técnicas

iterativas descritas no capítulo 2,  o método proposto com representação B-splines e a técnica com

pós-processamento com filtros também B-splines. O desempenho dos métodos é avaliado através da

Raiz  do  Erro  Quadrático  Médio  (RMSE),  entre  imagens  originais  e  reconstruídas,  ou  entre  os

sinogramas, para cada iteração. 

Os resultados são divididos em duas partes.  A primeira faz  um levantamento das

especifidades de cada técnica através do phantom Spike, que será descrito na próxima seção. O

comportamento das quatro técnicas algébricas (ART, SIRT, MART, SMART) e sua comparação

com os métodos B-splines aplicados a cada uma delas é avaliado. Nessa parte, simulações foram

realizadas para 5 e 10 vistas. O critério de parada foi definido como o número de iterações para que

“todos” os métodos atingissem uma variação de 0,01% entre imagens de iterações consecutivas.

Vários  valores  de relaxação  λ são testados e o de menor RMSE é escolhido para cada técnica

algébrica e os “mesmos” valores, quando possível, são utilizados com as representações B-splines.

O objetivo nessa primeira parte é comparar o desempenho da técnica proposta com as mesmas

relaxações utilizadas nos métodos sem modificação. Serão avaliados:

• A convergência da técnica proposta.

• O RMSE dos métodos até que todos atinjam a convergência. Neste caso, pode-se observar o

comportamento de alguns métodos bem depois de atingido seu critério de parada já que as

iterações só irão parar quando o último método atingir o critério.

• A existência de um parâmetro de relaxação ótimo dentro do intervalo escolhido. Entende-se

como ótimo aquele que ofereça maior comprometimento entre convergência e baixo RMSE.

• O comportamento dos métodos com o aumento do número de vistas (5 para 10).  

Na segunda parte, dois phantoms são utilizados, o phantom matemático de Shepp-

Logan e um tubo de aço inox utilizado como phantom em uma aquisição tomográfica gama de

irradiação paralela.  O objetivo desse teste é comparar o desempenho da técnica atuando com seu

parâmetro de relaxação ótimo. Objetiva-se também:

• Testar os algoritmos em uma distribuição de densidades mais heterogênea, como o phantom

de Shepp-Logan.

• Avaliar a performance com um conjunto de projeções reais com o tubo de aço inox. 
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Todas as implementações foram feitas inicialmente no software Matlab 2010a,  por

causa  da  praticidade  oferecida  para  o  desenvolvimento  de  códigos  e  visualização  de  dados.

Posteriormente, todos os códigos foram passados para   C++ devido à sua robustez.  Este trabalho

proporcionou, além dos estudos de redução de ruído para dados limitados, o desenvolvimento do

software TW (Tomographic Workstation) com todas as técnicas algébricas citadas, as propostas e

algumas opções de pós e pré-processamento de dados.

A funções desenvolvidas em matlab para reconstrução foram: Art, Sirt, Mart, Smart,

Project, GridAlg. A descrição e os códigos de todas as funções desenvolvidas em matlab encontram-

se no Anexo-I.

4.2.1 Phantom Matemático: Spike

É uma figura  para  testar  a  precisão  dos  algoritmos  de  reconstrução  levando  em

consideração a alta frequência encontrada na imagem (VERHOEVEN, 1993). São dois círculos de

densidades uniformes iguais a um, dispostos em uma distribuição nula. A função abaixo descreve o

phantom.

ou
f(x,y)=0, caso contrário.

 

(4.7)

Os  parâmetros  escolhidos  foram os  propostos  por  Subbarao  (SUBBARAO et  al,

1997).  Esses são: Figura com 50 x 50 pixels, x1=0,3, y1=0,1, r1=0,04, x2=0,2, y2=0,25 e  r2=0,08.

O phantom é ilustrado na Figura 4.2 e os sinogramas para 5 e 10 vistas com 50 trajetórias por vista

são mostrados nas Figura 4.3 e Figura 4.4  respectivamente. A simulação com 5 vistas foi realizada

para os ângulos 0º, 36º, 72º, 108º, 154º, a de 10 vistas para os ângulos  0º, 18º, 36º, 54º, 72º, 90º,

108º, 126º, 144º, 162º. Taxa de sinal/ruído de 20 dB para ambos os casos.
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a)
b)

Figura 4.2: Phantom matemático Spike

a) b)

Figura 4.3: a) Sinograma com 5 vistas para o phantom Spike   b) Perfil 0º com adição de ruído

a) b)

Figura 4.4: a) Sinograma com 5 vistas para o phantom Spike   b) Perfil 0º com adição de ruído
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4.2.2 Phantom Matemático: Shepp-Logan

O cérebro pode ser considerado como uma das imagens que mais exigem precisão,

flexibilidade  e  complexidade  de  um  algoritmo  de  reconstrução.  O  modelo  de  um cérebro  foi

idealizado por Shepp e por Logan em 1974 e é frequentemente utilizado para testar algoritmos de

reconstrução.  A imagem de teste tem resolução de 64x64 pixels. O phantom é ilustrado na Figura

4.5 e  o  sinograma com 10  vistas  e  50  trajetórias  por  vista  ilustrado  na  Figura  4.6 .  Taxa de

sinal/ruído de 25 dB adicionado diretamente ao sinograma.

a) b)

Figura 4.6: a)Sinograma com 10 vistas para o phantom Shepp-Logan   b) Perfil 0º com adição de ruído
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4.2.3 Phantom Real : Tubo de aço inox

O presente phantom é um tubo de aço inox usado para simular um riser do tipo FCC

– fluid catalitic cracking units – pois os Risers são tubos bastante espessos feitos principalmente de

concreto  e  aço  que  são  largamente  utilizados  na  indústria  do  petróleo.  No  riser,  a  tomografia

computadoriza  gama tem a  função  de  descobrir  propriedades,  principalmente  de  escoamento  e

distribuição de catalisador, durante o processo de refino para posterior utilização na evolução do

processo (DANTAS et al, 2008). 

 O objetivo  desse  phantom é  avaliar  os  métodos em estudo,  supondo a simetria

espacial do tubo,  determinando sua geometria com apenas uma varredura. 

As medidas da transmissão gama são realizadas num arranjo experimental com fonte

de 137Cs, contagens para  energia do fóton 0.662 MeV em detetor de cintilação de NaI(Tl).

Características do tubo de aço inox:

• diâmetro interno de 15,4 cm;

• diâmetro externo de 16,8 cm ;

• coeficiente de atenuação mássico pro aço inox para 662 kev igual a 0,0762 cm2/g;

• densidade do aço de 7,9 g/cm3.

Uma varredura com 97 projeções com passo linear de 2mm foi realizada2 e seus

valores replicados para outros ângulos de varredura com adição de ruído (taxa sinal/ruído de 20 dB)

obedecendo à distribuição de Poisson. O tomógrafo com o phantom são mostrados na Figura 4.7 , o

perfil original e o replicado na Figura 4.8 e o sinograma com 10 vistas e 97 trajetórias na Figura 4.9.

2 As medidas foram realizadas pelo grupo de radioquímica no Departamento de

Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco - DEN/UFPE. 
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a) b)

Figura 4.8: a) Intensidades adquiridas em uma varredura (0º) e sua replicação para 18º com adição de ruído.  b) Perfil
do sinograma para 0º e 18º.

Figura 4.9: a)Sinograma adquirido com a replicação de uma varredura  com adição de ruído para 10
vistas .

Figura 4.7: Tomógrafo de fonte única e tubo de aço inox
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Spike - Resultados para 5 vistas com ART e B-splines

Nesta seção,  os  parâmetros  de relaxação  são testados para o  phantom Spike  e o

intervalo que oferece menor erro para o ART é  0,1  ≤  λ ≤ 1,5. Os parâmetros são repetidos para

resolução por ART dos sistemas B-splines para as bases B1, B2  e B3. Um pós-processamento com

filtros B-splines com as mesmas bases também é feito sobre a imagem reconstruída por ART e

todos os erros são ilustrados na Figura 5.1 de a a h.

a)ART b)Resultado ao final de  150 iterações - Melhor  λ = 1,3

c)B1 com ART d)Resultado ao final de  150 iterações - Melhor  λ=0,25

Figura 5.1: Comparação entre erros (ART/Base B-splines/Filtros B-splines) em Spike com 5 vistas
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e)B2 com ART f)Resultado ao final de  150 iterações - Melhor  λ=0,5

g)B3 com ART h)Resultado ao final de  150 iterações - Melhor  λ=1,5

Figura 5.1: Comparação entre erros(ART/Base B-splines/Filtros B-splines) em Spike com 5 vistas

Os  resultados  mostram  que  quanto  maior  a  suavidade  imposta,  menor  é  a
convergência da imagem reconstruída, como pode ser visto nas Figuras 5.1  c, e e f, que mostram os
resultados para as bases B1, B2 e B3, respectivamente. Também observa-se que, apesar de diferentes
convergências, todas as bases convergem para valores próximos de RMSE, diferenças da ordem de
0,001%, como pode ser visto na Figuras 5.1 d, f e h. Os erros para essas reconstruções podem ser
comparados na Figura 5.2.

a) b)

Figura 5.2: RMSE da melhor performance de cada método com ART em Spike com 5 vistas.
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Não  há  diferença  visualmente  perceptível  entre  as  imagens  do  método  proposto
(Figura 5.3 c, d e e), mas é perceptível a melhora dessas imagens quando comparadas com o ART
sem e com filtragem 5.3 a e f, g e h, respectivamente.  As imagens reconstruídas com a melhor
performance de cada método são mostradas na Figura 5.3.

a)ORIGINAL b)ART (λ= 0.2)

c)B1 com ART (λ=0.25) d)B2 com ART (λ=0.5)

e)B3 com ART (λ=1.5) f)Filtro B1 em  ART (λ=1.15)

Figura 5.3:  Imagens reconstruídas da  melhor performance de cada algoritmo com ART em Spike - 5 vistas.
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g)Filtro B2 em  ART h)Filtro B3 em  ART

Figura 5.3:  Imagens reconstruídas da  melhor performance de cada algoritmo com ART em Spike - 5 vistas.

5.2 Spike - Resultados para 5 vistas com SIRT e B-splines

Os parâmetros de relaxação são testados para a figura de testes Spike e o intervalo

que oferece menor erro para o SIRT é 0,05 ≤ λ ≤ 0,45. Os erros são ilustrados na Figura 5.4 de a à h.

a)SIRT b)Resultado ampliado ao final de  100 iterações - Melhor  λ=0,0

c)B1 com SIRT d)Resultado ampliado ao final de  150 iterações - Melhor  λ=0,45

Figura 5.4 : Comparação entre erros (SIRT/Base B-splines/Filtros B-splines) em Spike com 5 vistas
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e)B2 com SIRT f)Resultado ampliado ao final de  100 iterações - Melhor  λ=0,45

g)B3 com SIRT h)Resultado ampliado ao final de  100 iterações - Melhor  λ=0,45

Figura 5.4: Comparação entre erros (SIRT/Base B-splines/Filtros B-splines) em Spike com 5 vistas

Ocorre um pequeno aumento de convergência quando a base B1 é imposta ao SIRT,
como pode ser visto no Figura 5.4 a e c. Em seguida, com o aumento da suavidade, menor é a
convergência da imagem reconstruída, como pode ser visto nas Figuras 5.4  e e g, que mostram os
resultados para as bases B1, B2 e B3, respectivamente. Também observa-se que, apesar de diferentes
convergências, todas as bases convergem para valores próximos de RMSE, diferenças da ordem de
0,001%, como pode ser visto na Figuras 5.4 d, f e h. 
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a) b)

Figura 5.5: RMSE da melhor performance de cada método com SIRT em Spike com 5 vistas.

Os  resultados  são  semelhantes  ao  ART diferindo  apenas  nos  baixos  valores  de
relaxação. Não há diferença visualmente perceptível entre as imagens do método proposto (Figura
5.4 c, d e e), mas é perceptível a melhora dessas imagens quando comparadas com o SIRT sem e
com filtragem, Figura 5.2 a e f, g e h, respectivamente.  As imagens reconstruídas com a melhor
performance de cada método são mostradas na Figura 5.6. 

a)ORIGINAL b)SIRT (λ = 0,05)

c)B1 com SIRT (λ = 0,45)
d)B2 com SIRT (λ = 0,45)

Figura 5.6: Imagens reconstruídas da  melhor performance de cada algoritmo com SIRT em Spike - 5 vistas. 
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e)B3 com SIRT (λ = 0,45) f)Filtro B1 em  SIRT

g)Filtro B2 em  SIRT h)Filtro B3 em  SIRT

Figura 5.6: Imagens reconstruídas da  melhor performance de cada algoritmo com SIRT em Spike - 5 vistas.

5.3 Spike - Resultados para 5 vistas com MART e B-splines

Parâmetros de relaxação foram testados e o intervalo que oferece menor erro para o

MART é  0,2 ≤ λ ≤ 0,65. Os erros são ilustrados na Figura 5.7 de a a h.
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a)MART b)Resultado ampliado ao final de  50 iterações - Melhor  λ=0,65

c)B1 com MART d)Resultado ampliado ao final de  50 iterações - Melhor  λ=0,65

e)B2 com MART f)Resultado ampliado ao final de  50 iterações - Melhor  λ=0,65

Figura 5.7: Comparação entre erros (MART/Base B-splines/Filtros B-splines) em Spike com 5 vistas
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g)B3 com MART

h)Resultado ampliado ao final de  150 iterações - Melhor  λ=0,65

Figura 5.7: Comparação entre erros (MART/Base B-splines/Filtros B-splines) em Spike com 5 vistas

Não se observa mudança na convergência com a imposição das bases B-splines ao
algoritmo  algébrico  MART.  A  técnica  de  correção  multiplicativa  alcança  mais  rápido  a
convergência que as técnicas aditivas, necessitando de apenas 10 iterações, como pode ser visto em
todos os casos da Figura 5.7, aumentando também a convergência das bases B-splines (Figura 5.7 c,
e e g). O menor RMSE é 36,5% com MART  e o maior 48,6%, com os filtros aplicados, Figura 5.8.
Também observa-se o mesmo padrão de convergência para valores vizinhos, como foi visto nos
outros métodos. 

a) b)

Figura 5.8:  RMSE da melhor performance de cada método com MART em Spike com 5 vistas.

As  imagens  retornadas  pelas  técnicas  propostas  oferecem  melhoras  na  imagem
reconstruída por MART quando se aborda a redução de artefatos mas perdem quando atenuam as
altas frequências características das bordas dos picos do phantom como pode ser visto comparando
a  Figura 5.9 a e as Figuras 5.9 b, c e d. 
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Não  há  diferença  visualmente  perceptível  entre  as  imagens  do  método  proposto
(Figura 5.4 c, d e e), mas é perceptível a melhora dessas imagens quando comparadas com o ART
sem e com filtragem, Figura 5.2 a e f, g e h, respectivamente.  As imagens reconstruídas com a
melhor performance de cada método são mostradas na Figura 5.9. 

a)ORIGINAL b)MART (λ = 0,65)

c)B1 com SIRT (λ = 0,45) d)B2 com   MART

e)B3 com MART (λ = 0,65) f)Filtro B1 em  MART 

Figura 5.9: Imagens reconstruídas da  melhor performance de cada algoritmo com MART em Spike - 5 vistas.
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g)Filtro B2 em  SMART h)Filtro B3 em  MART 

Figura 5.9: Imagens reconstruídas da  melhor performance de cada algoritmo com MART em Spike - 5 vistas.

5.4 Spike - Resultados para 5 vistas com SMART e B-splines

Parâmetros de relaxação foram testados e o intervalo que oferece menor erro para o

SMART é    0,1 ≤ λ ≤ 0,35 . Os erros são ilustrados na Figura 5.10.

a)SMART b)Resultado ampliado ao final de  100 iterações - Melhor  λ=0,35

Figura 5.10: Comparação entre erros (SMART/Base B-splines/Filtros B-splines) em Spike com 5 vistas
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c)B1 com SMART d)Resultado ampliado ao final de  100 iterações - Melhor  λ=0,35

e)B2 com SMART f)Resultado ampliado ao final de  100 iterações - Melhor  λ=0,35

g)B3 com SMART h)Resultado ampliado ao final de  100 iterações - Melhor  λ=0,35

Figura 5.10: Comparação entre erros (SMART/Base B-splines/Filtros B-splines) em Spike com 5 vistas
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Resultados  semelhantes  ao  MART, mas  apresentando menor  RMSE, 35,5% com
SMART e B3 com SMART e o maior, cerca de 49%, com os filtros aplicados, como ilustrado na
Figura 5.11. Também observa-se o mesmo padrão de convergência para valores vizinhos, como foi
visto nos outros métodos. Observa-se também que a relaxação 0,3 não converge.

a) b)

Figura 5.11:  RMSE da melhor performance de cada método com SMART em Spike com 5 vistas.

As imagens reconstruídas com a melhor performance de cada método são mostradas
na Figura 5.11. Os resultados são semelhantes ao MART.

a)ORIGINAL b)SMART

Figura 5.11: Imagens reconstruídas da  melhor performance de cada algoritmo com SMART em Spike - 5 vistas. 
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c)B1 com SMART d)B2 com SMART

e)B3 com SMART f)Filtro B1 em  SMART

g)Filtro B2 em  SMART h)Filtro B3 em  SMART

Figura 5.12: Imagens reconstruídas da  melhor performance de cada algoritmo com SMART em Spike - 5 vistas.
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A melhor performance de cada método é resumida na tabela seguinte.

 

Tabela 1: Resumo com dos resultados com 5 vistas para o phantom
Spike

Melhor performance dos algoritmos com 5 vistas para o
phantom Spike

Método Relaxação RMSE

B3 com ART 1,50 0,630

B2 com SIRT 0,45 0,635

MART 0,65 0,350

SMART / B3 com
SMART 

0,35 0,355
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5.5 Spike - Resultados para 10 vistas com ART e B-splines

Parâmetros de relaxação foram testados para o  phantom Spike com 10 vistas e o

intervalo que oferece menor erro para o ART é 0,1 ≤ λ ≤  1,5. Os erros são ilustrados na Figura 5.13.

a)ART b)Resultado ampliado ao final de  150 iterações - Melhor  λ = 0,20

c)B1 com ART d)Resultado ampliado ao final de  150 iterações - Melhor  λ = 0,10

e)B2 com ART f)Resultado ampliado ao final de  150 iterações - Melhor  λ = 1,2

Figura 5.13: Comparação entre erros (SMART/Base B-splines/Filtros B-splines) em Spike com 10 vistas
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g)B3 com ART h)Resultado ampliado ao final de  150 iterações - Melhor  λ = 1,5

Figura 5.13: Comparação entre erros (SMART/Base B-splines/Filtros B-splines) em Spike com 10 vistas

Aqui podemos observar os mesmos padrões encontrados no teste com ART para 5
vistas. O RMSE e o número de iterações diminuem com a duplicação do número de vistas, como
era esperado quando aumenta-se o número dados ou projeções.

Figura 5.14:  Erros para a melhor performance de cada método

Não  há  diferença  visualmente  perceptível  entre  as  imagens  do  método  proposto
(Figura 5.15 c, d e e), mas é perceptível a melhora dessas imagens quando comparadas com o ART
sem e com filtragem 5.15 a e f, g e h, respectivamente.  As imagens reconstruídas com a melhor
performance de cada método são mostradas na Figura 5.15. 
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a)ORIGINAL b)ART (λ= 0.20)

c)B1 com ART (λ = 0.10) d)B2 com ART (λ = 1.20)

e)B3 com ART (λ=1.50) f)Filtro B1 em  ART 

Figura 5.15: Resultados para melhor performance de cada algoritmo
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g)Filtro B2 em  ART
h)Filtro B3 em  ART

Figura 5.15: Resultados para melhor performance de cada algoritmo

5.6 Spike - Resultados para 10 vistas com SIRT e B-splines

Parâmetros de relaxação foram testados e o intervalo que oferece menor erro para o

SIRT é   0,1 ≤ λ ≤  0,27. . Os erros são ilustrados na Figura 5.16.

a)SIRT b) Resultado ampliado ao final de  300 iterações - Melhor  λ = 0,15

Figura 5.16: Comparação entre erros (SIRT/Base B-splines/Filtros B-splines) em Spike com 10 vistas
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c) B1 com SIRT d) Resultado ampliado ao final de  300 iterações - Melhor  λ = 0,27

e) B2 com SIRT f) Resultado ampliado ao final de  300 iterações - Melhor  λ = 0,27

g) B3 com MART h) Resultado ampliado ao final de  300 iterações - Melhor  λ = 0,27

Figura 5.16: Comparação entre erros (SIRT/Base B-splines/Filtros B-splines) em Spike com 10 vistas
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Podemos observar aqui os mesmos padrões encontrados no teste com SIRT para 5
vistas. O RMSE diminui em torno de 20% mas não ocorre diminuição no número de iterações.

Figura 5.17:  Erros para a melhor performance de cada método

 As imagens reconstruídas com a melhor performance de cada método são mostradas
na Figura 5.18.

a) ORIGINAL b)SIRT

Figura 5.18: Imagens reconstruídas da  melhor performance de cada algoritmo com SIRT em Spike - 10 vistas.
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c) B1 com SIRT d) B2 com SIRT

e) B3 com SIRT f) Filtro B1 em  SIRT

g) Filtro B2 em SIRT h) Filtro B3 em  SIRT

Figura 5.18: Imagens reconstruídas da  melhor performance de cada algoritmo com SIRT em Spike - 10 vistas.
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5.7 Spike - Resultados para 10 vistas com MART e B-splines

Parâmetros de relaxação foram testados e o intervalo que oferece menor erro para o

SIRT é    0,2  ≤  λ  ≤  0,65. Os erros são ilustrados na Figura 5.19.

a)MART b)Resultado ampliado ao final de  100 iterações - Melhor  λ = 0,60

c)B1 com MART d)Resultado ampliado ao final de  150 iterações - Melhor  λ = 0,65

e)B2 com MART
f)Resultado ampliado ao final de  150 iterações - Melhor  λ = 0,60

Figura 5.19: Comparação entre erros (MART/Base B-splines/Filtros B-splines) em Spike com 10 vistas
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g)B3 com MART h)Resultado ampliado ao final de  150 iterações - Melhor  λ = 0,65

Figura 5.19: Comparação entre erros (MART/Base B-splines/Filtros B-splines) em Spike com 10 vistas

RMSE do melhor resultado de cada método.

Figura 5.20:  Erros para a melhor performance de cada método

Encontramos os mesmo padrão encontrado em cinco vistas com a diferença que os

filtros tem erros maiores quando comparados com os outros métodos.  As imagens reconstruídas

com a melhor performance de cada método são mostradas na Figura 5.21.
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a) ORIGINAL b) MART

c) B1 com MART d) B2 com MART

g) Filtro B2 em M ART h) Filtro B3 em  MART

Figura 5.21: Resultados para melhor performance de cada algoritmo
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5.8 Spike - Resultados para 10 vistas com SMART e B-splines

Parâmetros de relaxação foram testados e o intervalo que oferece menor erro para o

SMART é    0,09  ≤  λ  ≤  0,22. Os erros são ilustrados na Figura 2.18.

a)SMART
b)Resultado ampliado ao final de  100 iterações - Melhor  λ = 0,21

c) B1 com SMART
d) Resultado ampliado ao final de 100 iterações - Melhor  λ = 0,20

e) B2 com SMART
f) Resultado ampliado ao final de  100 iterações - Melhor  λ = 0,20

Figura 5.22: Comparação entre erros (SMART/Base B-splines/Filtros B-splines) em Spike com 10 vistas
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g) B3 com SMART h) Resultado ampliado ao final de  150 iterações - Melhor  λ = 0,20

Figura 5.22: Comparação entre erros (SMART/Base B-splines/Filtros B-splines) em Spike com 10 vistas

Resultados  semelhantes  ao  MART,  mas  apresentando menor  RMSE,  27,5% com
SMART seguido por  B3 e B2 com SMART e o maior, cerca de 43%, com os filtros aplicados, como
ilustrado  na  Figura  5.23.  Também  observa-se  o  mesmo  padrão  de  convergência  para  valores
vizinhos, como foi visto nos outros métodos. Observa-se um padrão oscilatório nas reconstruções
com λ = 0,21 e 0,22 em todos os métodos. Os erros com as relaxações ótimas são mostrados na
figura seguinte.

Figura 5.23:  Erros para a melhor performance de cada método
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Aqui podemos observar os mesmos padrões encontrados nas imagens reconstruídas
por  técnicas  multiplicativas.  Diminuição  de  artefatos  e  o  borramento  quando  atenua  as  altas
frequências  características  das  bordas  dos  picos  do  phantom.  As  imagens  reconstruídas  com a
melhor performance de cada método são mostradas na Figura 5.23.

a)ORIGINAL b) SMART

c) B1 com SMART d) B2 com SMART

e) B3 com SMART f) Filtro B1 em  SMART

Figura 5.23: Imagens reconstruídas da  melhor performance de cada algoritmo com SMART em Spike - 10 vistas.
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g) Filtro B2 em SM ART h) Filtro B3 em  SMART

Figura 5.24: Imagens reconstruídas da  melhor performance de cada algoritmo com SMART em Spike - 10 vistas.

Tabela 2: Resumo dos resultados com 10 vistas para o phantom Spike

Melhor performance dos algoritmos para o phantom Spike
com 10 vistas

Método Relaxação RMSE

B3 com ART 1,50 0,458

B3 com SIRT 0,45 0,450

MART 0,65 0,274

SMART 0,35 0,270

A análise dos padrões encontrados sugere que diferentes relaxações sejam utilizadas
entre as técnicas algébricas e as representações B-splines. Um aumento no valor desses parâmetros
pode acelerar  a  sua convergência,  diminuindo o número de  iterações.  Como a base de melhor
performance foi a B3  ,essa será utilizada para os próximos phantoms. A utilização da técnica de
incorporação  de  bases  B-splines  ao  algoritmo  algébrico  mostrou  melhoras  significativas  na
utilização dos métodos aditivos ART e SIRT na reconstrução do phantom Spike.
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5.9 Phantom Matemático: Shepp-Logan

Vários valores de relaxação  λ foram testados e os melhores são encontrados para

cada configuração. O critério de parada foi definido como sendo o dobro do número de iterações

para que  o método atinja uma variação de 0,01% entre imagens de iterações consecutivas.  As

simulações foram realizadas para 10 vistas com os ângulos  0º, 18º, 36º, 54º, 72º, 90º, 108º, 126º,

144º, 162º, 64 trajetórias por vistas e taxa de sinal/ruído de 20dB adicionado aos perfis simulados.

5.10 Shepp-Logan - Resultados para 10 vistas com ART e B-splines

Vários parâmetros de relaxação foram testados e o que oferece menor erro e maior

convergência é   λ = 1,2 para ART e  λ =10,0 para o B-spline. Os erros são ilustrados na Figura 5.25

e as imagens reconstruídas na Figura 5.26.

a)ART - Melhor  λ = 1,2 b)B3 com ART -  Melhor  λ = 10,0 

Figura 5.25: Escolha do melhor parâmetro de relaxação ART e B-splines com ART para Shepp-Logan

Os valores  destacados  na  Figura  5.25  a)  mostram a  rápida  convergência  com  o
parâmetro ótimo λ = 1,2  para o ART, atingindo a convergência em apenas 10 iterações. O mesmo
número  de  iterações  foi  repetido  com o ART modificado  com a  base  B3  (Figura  5.25  b)  ).  A
diferença entre o RMSE de cada um é menor que 2%. A convergência não ocorre com alguns
parâmetros.

É visível a diminuição de ruído na imagens reconstruídas com a utilização do filtro
B-spline, tanto no método proposto (Figura 5.26 b), quanto na imagem filtrada a posteriori (Figura
5.26 c),.
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a)ORIGINAL b)ART (λ =1,2)

c) B3 com ART (λ =10,0) d) FILTRO B3 em ART

Figura 5.26: Comparação entre erros (ART/Base B-splines/Filtros B-splines) para Shepp-Logan

O perfil 0º reconstruído de cada método é mostrado abaixo sobreposto ao original. 

Figura 5.27: Resultados ART/B3 com ART/Filtro B3 para Shepp-Logan
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5.11 Shepp-Logan - Resultados para 10 vistas com SIRT e B-splines

Vários parâmetros de relaxação foram testados e o que oferece menor erro e maior

convergência é   λ = 0,21 para o SIRT e  λ =0,9 para o B-spline. Os erros são ilustrados na Figura

5.28 e as imagens reconstruídas na Figura 5.29.

a)SIRT - Melhor  λ = 0,21                                                                           b)B3 com SIRT -  Melhor  λ =  0,90

Figura 5.28: Escolha do melhor parâmetro de relaxação SIRT e B-splines com SIRT para Shepp-Logan

a)ORIGINAL b)SIRT (λ =0,21)

Figura 5.29: Comparação entre erros (SIRT/Base B-splines/Filtros B-splines) para Shepp-Logan
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c)B3 com SIRT (λ = 0,90) d)FILTRO B3 em  SIRT

Figura 5.29: Comparação entre erros (SIRT/Base B-splines/Filtros B-splines) para Shepp-Logan

Os mesmos padrões encontrados em ART se repetem em SIRT. O perfil 0º original e
os reconstruídos são mostrados abaixo.

Figura 5.30: Perfil 0º  SIRT/Base B-splines/Filtros B-splines para Shepp-Logan

5.12 Shepp-Logan - Resultados para 10 vistas com MART e B-splines

Vários parâmetros de relaxação foram testados e o que oferece menor erro e maior

convergência é   λ = 1,05 o ART e  λ =1,9 para o B-spline. Os erros são ilustrados na Figura 5.31 e

as imagens reconstruídas na Figura 5.32.



74

a)MART - Melhor  λ = 1,05 b)Ampliação entre a 1ª e a 5ª iteração

c)B3 com MART-  Melhor  λ =  1,90 d)Ampliação entre a 1ª e a 5ª iteração

Figura 5.31: Escolha do melhor parâmetro de relaxação MART e B-splines com MART para Shepp-Logan

A convergência  ocorre  mais  rápido  que nos  métodos aditivos.  Ambos  atingem o
critério de parada em quatro iterações. Algumas relaxações convergem para valores 10% maiores
que os parâmetros ótimos utilizados, indicando a relevância da escolha desses parâmetros. O RMSE
diminui  cerca  de  20%  quando  comparado  com  o  ART  e  o  SIRT.  A  qualidade  da  imagem
reconstruída é visivelmente melhor, como ilustrado na Figura 5.32.
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a)ORIGINAL
b)MART (λ =1,05)

c)B3 com MART (λ = 1,90) d)FILTRO B3 em  MART

Figura 5.32: Comparação entre erros (MART/Base B-splines/Filtros B-splines) para Shepp-Logan

O perfil 0º original e os reconstruídos são mostrados abaixo. Observa-se a ausência
de artefatos entre os passos 0 e 5 e entre 62 e 64, fazendo que as perfis se sobreponham no início e
no fim das curvas.

Figura 5.33: Perfil 0º  MART/Base B-splines/Filtros B-splines
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5.13 Shepp-Logan - Resultados para 10 vistas com SMART e B-splines

Vários parâmetros de relaxação são testados e o que oferece menor erro e maior

convergência é   λ = 0,22 o ART e  λ =0,20 para o B-spline. Os erros são ilustrados na Figura 5.34 e

as imagens reconstruídas na Figura 5.35. 

a)SMART - Melhor  λ = 0,22                                                                              b)B3 com SMART-  Melhor  λ =  0,20

Figura 5.34: Escolha do melhor parâmetro de relaxação SMART e B-splines com SMART para Shepp-Logan

Mesmo utilizando o parâmetro ótimo para a técnica modificada com B3, o número de

iterações desta é o dobro da encontrada em SMART para atingir o critério de parada.

a)ORIGINAL
b)SMART (λ = 0,22)

Figura 5.35: Comparação entre erros (SMART/Base B-splines/Filtros B-splines) para Shepp-Logan
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c)B3 com SMART (λ = 0,20) d)FILTRO B3 em  SMART

Figura 5.35: Comparação entre erros (SMART/Base B-splines/Filtros B-splines) para Shepp-Logan

O perfil  0º  original  e  os  reconstruídos  são  mostrados abaixo.  Apesar  do B3 com
SMART ter um RMSE 5% menor, o perfil reconstruído pelo SMART aproxima-se mais da curva
original. 

Figura 5.36: Perfil 0º  SMART/Base B-splines/Filtros B-splines para Shepp-Logan

5.14 Phantom: Tubo de aço inox 

Vários valores de relaxação λ foram testados e os melhores foram encontrados para

cada configuração. O critério de parada foi definido como o número de iterações para que todos os

métodos atingissem uma variação de 0,01% entre imagens de iterações consecutivas. A simulação

foi realizada com a replicação do perfil adquirido experimentalmente para 10 vistas igualmente

espaçadas nos seguintes ângulos: 0º, 18º, 36º, 54º, 72º, 90º, 108º, 126º, 144º, 162º com 97 trajetórias

por vista. O ruído foi adicionado a cada vista a uma taxa  30dB.
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5.15 Tubo de aço inox - Resultados para 10 vistas com ART e B-splines

Vários parâmetros de relaxação são testados e o que oferece menor erro e maior

convergência é   λ = 1,0 o ART e  λ =5,0 para o B-spline. Os erros são ilustrados na Figura 5.37 e as

imagens reconstruídas na Figura 5.38.

a)ART - Melhor  λ = 1,0 (sem relaxação)                                                b)B3 com ART-  Melhor  λ = 5.0 

Figura 5.37: Escolha do melhor parâmetro de relaxação ART e B-splines com ART para tubo de aço inox

                                  a)ART (λ = 1,0)                                                   b)B3 com ART (λ = 5,0)                                     c)FILTRO B3 em  ART

Figura 5.38: Comparação entre erros (ART/Base B-splines/Filtros B-splines) para tubo de aço inox

O perfil 0º original e os reconstruídos são mostrados na Figura 5.39.
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Figura 5.39: Perfil 0º  ART/Base B-splines/Filtros B-splines para tubo de aço inox

5.16 Tubo de aço inox - Resultados para 10 vistas com SIRT e B-splines

Vários parâmetros de relaxação foram testados e o que oferece menor erro e maior

convergência é   λ = 0,2 o ART e  λ =0,9 para o B-spline. Os erros são ilustrados na Figura 5.25 e as

imagens reconstruídas na Figura 5.26.

a)SIRT - Melhor  λ = 0,20                                                               b)B3 com SIRT-  Melhor  λ =  0,90

Figura 5.40: Escolha do melhor parâmetro de relaxação SIRT e B-splines com SIRT para tubo de aço inox
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                                     a)SIRT (λ =0,2)                                          b) B3 com SIRT (λ =0,9)                                        c)FILTRO B3 em  SIRT

Figura 5.41: Comparação entre erros (SIRT/Base B-splines/Filtros B-splines) para tubo de aço inox 

Figura 5.41: Comparação entre erros (SIRT/Base B-splines/Filtros B-splines) para tubo de aço inox

O perfil 0º original e os reconstruídos são mostrados abaixo.

Figura 5.42: Perfil 0º  SIRT/Base B-splines/Filtros B-splines para tubo de aço inox
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5.17 Tubo de aço inox - Resultados para 10 vistas com MART e B-splines

Vários parâmetros de relaxação são testados e o que oferece menor erro e maior

convergência é   λ = 0,6 o ART e  λ = 0,8 para o B-spline. Os erros são ilustrados na Figura 5.43 e

as imagens reconstruídas na Figura 5.44.

a)MART - Melhor  λ = 0,60                                                                                 b)B3 com MART-  Melhor  λ = 0,80  

Figura 5.43: Escolha do melhor parâmetro de relaxação MART e B-splines com MART para tubo de aço inox

                                a) MART (λ =0,15)                                          b)B3 com MART (λ =0,20)                                c)FILTRO B3 em  MART

Figura 5.44: Comparação entre erros (MART/Base B-splines/Filtros B-splines)
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O perfil 0º original e os reconstruídos são mostrados abaixo.

Figura 5.45: Perfil 0º  MART/Base B-splines/Filtros B-splines para tubo de aço inox

5.18 Tubo de aço inox - Resultados para 10 vistas com SMART e B-splines

Vários parâmetros de relaxação foram testados e o que oferece menor erro e maior

convergência é   λ = 0,15 o ART e  λ =0,20 para o B-spline. Os erros são ilustrados na Figura 5.46 e

as imagens reconstruídas na Figura 5.47.

a)SMART - Melhor  λ = 0,15                                                         b)B3 com SMART-  Melhor  λ =  0,20

Figura 5.46: Escolha do melhor parâmetro de relaxação SMART e B-splines com SMART para tubo de aço inox
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                        a) SMART (λ =0,15)                                          b)B3 com SMART (λ =0,20)                                c)FILTRO B3 em  SMART

Figura 5.47: Comparação entre erros (SMART/Base B-splines/Filtros B-splines) para tubo de aço inox

O perfil 0º original e os reconstruídos são mostrados abaixo na Figura 5.48 e a
estimativa das dimensões do tubo na Figura 5.49.

Figura 5.48: Perfil 0º  SMART/Base B-splines/Filtros B-splines
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a) b)

c)

Figura 5.49: a) e b)Visão 3D da reconstrução com SMART  c) Dimensões da figura reconstruída
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6. CONCLUSÕES

A técnica de representação B-splines do grid algébrico foi validada satisfatoriamente

para todos os phantoms propostos. Todas as imagens reconstruídas obtiveram concordância com os

respectivos  phantoms.   Todas  as   bases  B-splines  analisadas  obtiveram erros   menores  que  as

técnicas de correção ART e SIRT, sendo a B3, a de melhor desempenho.  Esse resultado pode ser

explicado pelas restrições de suavidade impostas na superfície reconstruída pelas bases B-splines e

a inclinação das técnicas aditivas a ruídos, principalmente para um número limitado de dados (5 e

10 vistas).   A performance das técnicas multiplicativas para essa situação é a melhor. Mostrando

uma  imagem  sem  artefatos  e  com  pouco  ruído.  Confirmando  os  resultados  encontrados  por

Subbarao et al (1996) e Verhoeven (1993). Devido a esse fato, a técnica B-spline, quando aplicada,

não tem bons resultados, apresentando erros maiores.

Todos os métodos mostram a dependência dos erros com o número de vistas. Para 10

vistas, como é de se esperar, os erros foram menores que os adquiridos com 5 vistas. As técnicas de

correção simultânea (SIRT, SMART) tiveram as menores relaxações. 

Na maior parte dos phantoms houve concordância entre os valores do RMSE e a

qualidade  da  imagem,  tanto  para  o  sinograma (no  tubo  de  aço  inox),  quanto  para  as  imagens

reconstruídas. Mostrando que esse avaliador é eficiente como indica a literatura. Em todos os testes,

uma diferença de RMSE menor que 5%, não é muito perceptível entre imagens reconstruídas. Erros

dessa ordem não são facilmente perceptíveis pelo olho humano (DE PIERRO, A. R., 2004).

Os testes realizados com o phantom Spike mostraram que os parâmetros de relaxação

utilizados em técnicas algébricas não devem ser utilizados nos métodos B-splines. A utilização de

parâmetro iguais diminuiu sua taxa de convergência, aumentando o número de iterações para que o

mesmo critério de parada fosse atingido (0,01% de variação entre imagens de iterações sucessivas).

A diminuição da taxa de convergência cresce com a suavidade imposta. Entre as bases, a B1 tem a

maior taxa e B3 a menor. O ART teve o maior erro  e MART o menor.  

Os experimentos com os  phantoms de Shepp-Logan e tubo de aço inox mostraram

um parâmetro ótimo de relaxação para cada método, e que esse é bem maior para as técnica B-

splines aplicadas a correções aditivas (ART e SIRT), superando até o limite previsto teoricamente

para os algoritmos algébricos ( 0  <  λ  ≤  2) (HERMAN, G.  T.;  GORDON, R.,  1971).  Para o

phantom de Shepp-Logan, o maior erro foi para o ART (0,58%) e o menor para a base B3 aplicada

com SMART (0,49%). O phantom tubo de aço inox teve o diâmetro bem determinado por todos os

métodos.  O  maior  RMSE foi  encontrado  com o  ART (25%)  e  o  menor  com o  MART (6%),
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confirmando a superioridade das técnicas multiplicativas aplicadas a um número limitado de dados.

Para todos os testes realizados, as técnicas de representação B-splines superaram os

filtros de mesma natureza aplicados no pós-processamento. Isso é explicado pela incorporação das

restrições de suavidade a matriz de pesos algébrica. O método apresentado incorpora o filtro ao

próprio  processo  de  reconstrução,  diferente  de  filtros  em  pós-processamento  que  só  utilizam

informações da imagem já reconstruída. 

Os resultados alcançados sugerem que, para uma situação com um número limitado

de dados, sejam utilizados os métodos de correção multiplicativa sem o processo de filtragem B-

splines.  Como sugestão para trabalhos futuros, tem-se:

• O estudo do método proposto para um número elevado de vistas. 

• O mesmo modelo desenvolvido com B-splines seja aplicado com outros filtros  bastante

utilizados em pós-processamento como o média aritmética, mediana e gaussiano.

• A aplicação dos métodos desenvolvidos a phantoms com aquisições tomográficas reais, afim

de avaliar não só os algoritmos, mas também todo o sistema de computação tomográfica.
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ANEXO – I

IMPLEMENTAÇÕES FEITAS EM MATLAB

Versão e Licença do software

Ilustração 1: Versão e Licensa do Matlab 2010a
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Códigos em Matlab

gerasino.m

clear

%fig=phantom(64);
fig=Spike();
Nproj=10;
c=max(size(fig));
Ntraj=c;
Npixel=c;
[a b]=size(fig);n=1;
[ix iy]=GridAlg(Nproj,Ntraj,Npixel,pi);
[z]=Project(fig,ix,iy,Nproj,Ntraj);
sinograma=ColparaMat(z,Nproj,Ntraj);sinograma=ZeraNeg(sinograma);
I0=10^5;k=1;
I=I0*exp(-z);
z4=awgn(z,25,'measured');
rms=sqrt(sum((z-z4).^2))/(sum(z.^2))
mre=sum(sum(abs(z-z4)))/sum(sum(z))
sinograma4=ColparaMat(z4,Nproj,Ntraj);sinograma4=(ZeraNeg(sinograma4));
[f e]=size(sinograma);
figure
hold on
plot(1:e,sinograma(1,:),'k')
plot(1:e,sinograma4(1,:),'m'),xlabel('Passo Linear'),ylabel('Densidade')
Title('Perfil 0º','FontSize',14),legend('Original','S/N de 25 db','FontSize',14)

project.m

function [z]=Project(figura,interX,interY,Nproj,Ntraj)

fig =figura;
[d e]=size(fig);
Npixel=d;
z=(zeros(Ntraj*Nproj,1));
inter=ones(2,2*(Npixel+1))*696969;
for i=1:Nproj
    for j=1:Ntraj
        inter(1,:)=interX(((i-1)*Ntraj)+j,:);
        inter(2,:)=interY(((i-1)*Ntraj)+j,:);
        soma=0;
        for a=1:2*(Npixel+1)
            if (inter(1,a)>=0 && inter(1,a)<Npixel) && (inter(2,a)>=0 &&
inter(2,a)<Npixel) && (inter(1,a+1)>=0 && inter(1,a+1)<=Npixel) &&
(inter(2,a+1)>=0 && inter(2,a+1)<=Npixel)
                dist=sqrt(((inter(1,a+1)-inter(1,a))^2)+((inter(2,a+1)-
inter(2,a))^2));
                if inter(2,a+1)<inter(2,a)
                    y=fix(inter(2,a+1));
                else
                    y=fix(inter(2,a));
                end
                x=fix(inter(1,a));
                soma=soma+fig(x+1,y+1)*dist;
            end
        end
        z(Ntraj*(i-1)+j)=soma;
    end
end
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gridAlg.m

function [interX interY]=GridAlg(Nproj,Ntraj,Npixel,RangeAngular)
%Calcula as interseções dos raios com o grid algébrico
rxvetor=zeros(Nproj,1);
ryvetor=zeros(Nproj,1);
rxpontos=zeros(Ntraj,Nproj);
rypontos=zeros(Ntraj,Nproj);
rxpontos(:,1)=linspace(0+(Npixel/Ntraj)/2,Npixel-(Npixel/Ntraj)/2,Ntraj)'; 
rypontos(:,1)=0;
rxvetor(:,1)=0;
ryvetor(:,1)=1;
teta=RangeAngular/Nproj;
rot=[cos(teta) -sin(teta);sin(teta) cos(teta)]';
 
for b=2:Nproj
    vet=rot*[rxvetor(b-1); ryvetor(b-1)];
    rxvetor(b)=vet(1);
    ryvetor(b)=vet(2);
end
for b=2:Nproj
    for a=1:Ntraj
        pontos=rot*[rxpontos(a,b-1)-(Npixel/2);rypontos(a,b-1)-(Npixel/2)];
        rxpontos(a,b)=pontos(1)+(Npixel/2);
        rypontos(a,b)=pontos(2)+(Npixel/2);
    end
end

clear FIG
interX=zeros(Ntraj*Nproj,2*(Npixel+1));interY=interX;
for i=1:Nproj
    for j=1:Ntraj
        ind=1;
        inter=ones(2,2*(Npixel+1))*696969;
        if rxvetor(i)<-10^-5 || rxvetor(i)>10^-5 
            for x=0:Npixel
                inter(2,x+1)=(ryvetor(i)/rxvetor(i))*(x-rxpontos(j,i))
+rypontos(j,i);
                inter(1,x+1)=x;
                ind=ind+1;
            end
        end
        if rxvetor(i)>=-10^-5 && rxvetor(i)<=10^-5,x=-1;end
        if ryvetor(i)<-10^-5 || ryvetor(i)>10^-5
            for y=0:Npixel
                inter(1,x+2+y)=(rxvetor(i)/ryvetor(i))*(y-rypontos(j,i))
+rxpontos(j,i);
                inter(2,x+2+y)=y;
                ind=ind+1;
            end
        end
        [inter(1,:) B]=sort(inter(1,:));inter(2,:)=inter(2,B);
        interX(((i-1)*Ntraj)+j,:)=inter(1,:);
        interY(((i-1)*Ntraj)+j,:)=inter(2,:);
    end
end
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ColparaMat.m
function [saida]=ColparaMat(entrada,lin,col)
c=1;
for a=1:lin
    for b=1:col
        temp(a,b)=entrada(c);
        c=c+1;
    end
end
saida=temp;

ZeraNeg.m
function [saida]=ZeraNeg(entrada)
 
c=1;
[a b]=size(entrada);
for a=1:a
    for b=1:b
        if entrada(a,b)<=0,entrada(a,b)=0;end
    end
end
saida=entrada;

pesosart.m
function [A]=pesosart(interX,interY,Nproj,Npixel,Ntraj)

%(Nproj*Ntraj)x(Npixel^2)<=70000000 out of memory with space free 560000000
 
[a b]=size(interX);
Atemp=sparse(zeros(Ntraj,Npixel^2));
inter=ones(2,2*(Npixel+1))*696969;
for i=1:Nproj
    for j=1:Ntraj
        inter(1,:)=interX(((i-1)*Ntraj)+j,:);
        inter(2,:)=interY(((i-1)*Ntraj)+j,:);
        for a=1:2*(Npixel+1)
            if (inter(1,a)>=0 && inter(1,a)<Npixel) && (inter(2,a)>=0 &&
inter(2,a)<Npixel) && (inter(1,a+1)>=0 && inter(1,a+1)<=Npixel) &&
(inter(2,a+1)>=0 && inter(2,a+1)<=Npixel)
                dist=sqrt(((inter(1,a+1)-inter(1,a))^2)+((inter(2,a+1)-
inter(2,a))^2));
                if inter(2,a+1)<inter(2,a)
                    y=fix(inter(2,a+1));
                else
                    y=fix(inter(2,a));
                end
                x=fix(inter(1,a));
                Atemp(j,Npixel*(Npixel-y-1)+x+1)=dist;
            end
        end
    end
    if i==1
        A=Atemp;
    else
        A=[A;Atemp];
    end
    Atemp=sparse(zeros(Ntraj,Npixel^2));
end
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Art.m
function [bijtemp]=Art(A,z,Nproj,Ntraj,Nit,relax)
%__________________________________________________________________________
 
[c d]=size(A);a=sqrt(d);b=a;
bijtemp=zeros(b^2,Nit)*10;
pij=zeros(b,1);pijtemp=zeros(Ntraj,1);convergencia=zeros(1,Nit);
Projection=Nproj
for Nitera=1:Nit
    interaction=Nitera
    for i=1:Nproj
        pijtemp=A((Ntraj*(i-1)+1):(Ntraj*(i-1)+Ntraj),:)*bijtemp(:,Nitera);
        for j=1:Ntraj
            soma=sum(A(Ntraj*(i-1)+j,:).^2);
            cor=(z(Ntraj*(i-1)+j)-pijtemp(j));
            ind=find(A(Ntraj*(i-1)+j,:));
            cor=cor*relax/soma;
            bijtemp(ind,Nitera)=(bijtemp(ind,Nitera) + cor*A(Ntraj*(i-
1)+j,ind)');
            for ii=ind
                if bijtemp(ii,Nitera)<0,bijtemp(ii,Nitera)=0;end
            end
        end
    end
    if (Nitera ~= Nit),bijtemp(:,Nitera+1)=bijtemp(:,Nitera);end
end

Mart.m
function [bijtemp]=Mart(A,z,Nproj,Ntraj,Nit,relax)

 
[a b]=size(A);
bijtemp=ones(b,Nit)*max(max(z));
pij=ones(size(z));
for Nitera=1:Nit
    Nitera
    for i=1:Nproj
        for j=1:Ntraj
            pij(Ntraj*(i-1)+j)=A(Ntraj*(i-1)+j,:)*bijtemp(:,Nitera);
            cor=-(pij(Ntraj*(i-1)+j)-z(Ntraj*(i-1)+j))/pij(Ntraj*(i-1)+j);
            soma=sum(A(Ntraj*(i-1)+j,:).^2);
            ind=find(A(Ntraj*(i-1)+j,:));
            if abs(pij(Ntraj*(i-1)+j))<10^-5
                 bijtemp(ind,Nitera)=z(Ntraj*(i-1)+j)/soma;
            else
                   cor=cor*relax;
            %cor=-cor;
                   bijtemp(ind,Nitera)=bijtemp(ind,Nitera)
+bijtemp(ind,Nitera)*cor.*A(Ntraj*(i-1)+j,ind)';
                   for ii=ind
                        if bijtemp(ii,Nitera)<0,bijtemp(ii,Nitera)=0;end
                   end
            end
        end
    end
    if (Nitera ~= Nit),bijtemp(:,Nitera+1)=bijtemp(:,Nitera);end
end
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Sirt.m
function [bijtemp]=Sirt(A,z,Nproj,Ntraj,Nit,relax)

 
[c d]=size(A);a=sqrt(d);b=a;
bijtemp=zeros(b^2,Nit)*10;bij=zeros(b^2,Nit)*10;
pij=zeros(b,1);
 
for Nitera=1:Nit
    Nitera
    for i=1:Nproj
        for j=1:Ntraj
            pij(Ntraj*(i-1)+j)=A(Ntraj*(i-1)+j,:)*bijtemp(:,Nitera);
            soma=sum(A(Ntraj*(i-1)+j,:).^2);
            DP=(z(Ntraj*(i-1)+j)-pij(Ntraj*(i-1)+j));
            ind=find(A(Ntraj*(i-1)+j,:));
            cor=(relax*DP*A(Ntraj*(i-1)+j,ind)')/soma;
            bijtemp(ind,Nitera)=bijtemp(ind,Nitera)+bijtemp(ind,Nitera)*cor;
            for ii=ind
                if bijtemp(ii,Nitera)<0,bijtemp(ii,Nitera)=0;end
            end
        end
    end
end

Smart.m
function [bijtemp]=Smart(A,z,Nproj,Ntraj,Nit,relax)
 
[a b]=size(A);
bijtemp=ones(b,Nit)*max(max(z));
pij=ones(size(z));
for Nitera=1:Nit
    Nitera
    for i=1:Nproj
        for j=1:Ntraj
            pij(Ntraj*(i-1)+j)=A(Ntraj*(i-1)+j,:)*bijtemp(:,Nitera);
            cor=-(pij(Ntraj*(i-1)+j)-z(Ntraj*(i-1)+j))/pij(Ntraj*(i-1)+j);
            soma=sum(A(Ntraj*(i-1)+j,:).^2);
            ind=find(A(Ntraj*(i-1)+j,:));
            if abs(pij(Ntraj*(i-1)+j))<10^-5
                 bijtemp(ind,Nitera)=z(Ntraj*(i-1)+j)/soma;
            else
                   cor=cor*relax;
            %cor=-cor;
                   bijtemp(ind,Nitera)=bijtemp(ind,Nitera)
+bijtemp(ind,Nitera)*cor.*A(Ntraj*(i-1)+j,ind)';
                   for ii=ind
                        if bijtemp(ii,Nitera)<0,bijtemp(ii,Nitera)=0;end
                   end
            end
        end
    end
    if (Nitera ~= Nit),bijtemp(:,Nitera+1)=bijtemp(:,Nitera);end
end
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pesosspline.m
function [A]=pesosspline(B,ix,iy,Nproj,m)
 
[a b]=size(ix);
Npixel=(b/2)-1;
mini=0;
maxi=Npixel;
Ntraj=a/Nproj;
Aspline=zeros(Nproj*Ntraj,(m)^2);
inter=ones(2,2*(Npixel+1))*696969;
conta=0;c=1;d=1;
for ip=1:Nproj
    for jt=1:Ntraj
        inter(1,:)=ix(((ip-1)*Npixel)+jt,:);
        inter(2,:)=iy(((ip-1)*Npixel)+jt,:);
        for ii=0:m-1
            for jj=0:m-1
                Coefspline = 0;
                for a=1:2*(Npixel+1)
                    if (inter(1,a)>=0 && inter(1,a)<Npixel) && (inter(2,a)>=0 &&
inter(2,a)<Npixel) && (inter(1,a+1)>=0 && inter(1,a+1)<=Npixel) &&
(inter(2,a+1)>=0 && inter(2,a+1)<=Npixel)
                        dist=sqrt(((inter(1,a+1)-inter(1,a))^2)+((inter(2,a+1)-
inter(2,a))^2));
                        x1=inter(1,a);y1=inter(2,a);
                        Coefspline = Coefspline +
dist*(Base(B,x1,ii)*Base(B,y1,jj));
                        d=d+1;
                    end
                end
                conta=1+conta;c=c+1;d=1;
                Aspline(jt+((ip-1)*Ntraj),m*(m-jj-1)+ii+1) = Coefspline;
            end
        end
    end
    pro=ip
end

splineconv.m
function [bst]=splineconv(B,bij,Npixel,m)
%RECONSTRUÇÃO POR SPLINES POR CONVOLUÇÃO
mini=0;maxi=Npixel;
%calcula os pontos de controle e ordena-os em uma matriz
%encontrando a superfície
ct=0;
dt=(maxi-mini)/(Npixel-1);
T=linspace(0.5,Npixel-0.5,Npixel);S=T;
for t=T
    ct=ct+1;cs=1;
    for s=S
        soma=0;
        for i=0:m-1
            for j=0:m-1
                temp=bij(i+1,j+1)*Base(B,t,i)*Base(B,s,j);
                soma = soma + temp;
            end
        end
        bst(ct,cs)=soma;
        cs=cs+1;
    end
end
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Base.m
function [resul]=Base(B,t,i)
 
if B==0
    tt=t-i;%i-t-0.5;
    if (tt)>=0 & (tt)<1
        resul=1;
    end
    if (tt)<0 | (tt)>=1
        resul=0;
    end
end
if B==1;
    tt=t-i;
    if (tt)>=0 & (tt)<1
        resul=tt;
    end
    if (tt)>=1 & (tt)<2
        resul=2-tt;
    end
    if (tt)<0 | (tt)>=2
        resul=0;
    end
end
if B==2
    tt=t-i+0.5;
    if (tt)>0 & (tt)<=1
        resul=(tt^2)/2;
    end
    if (tt)>1 & (tt)<=2
        resul=(3/4)-(tt-3/2)^2;
    end
    if (tt)>2 & (tt)<=3
        resul=((tt-3)^2)/2;
    end
    if (tt)<=0 | (tt)>3
        resul=0;
    end 
end
 
if B==3
    tt=t-i+1;
    if (tt)>0 & (tt)<=1
        resul=(tt^3)/6;
    end
    if (tt)>1 & (tt)<=2
        resul=(2/3)-((tt^3)/2)+2*(tt^2)-2*tt;
    end
    if (tt)>2 & (tt)<=3
        resul=((tt^3)/2)-4*(tt^2)+10*tt-22/3;
    end
    if (tt)>3 & (tt)<=4
        resul=(-(tt^3)/6)+2*(tt^2)-8*tt+32/3;
    end
    if (tt)<=0 | (tt)>4
        resul=0;
    end
end
 


