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Resumo

A Interpolação de Imagens Tomográficas é usada durante o processo de formação

de volume 3D a partir de determinado conjunto de imagens tomográficas adquiridas,

processo chamado de Reconstrução 3D, tendo por objetivo a reconstrução de um volume de

dados de resoluções isotrópicas.
Os métodos tradicionalmente usados para tal interpolação fornecem resultados

satisfatórios somente para conjuntos cujas imagens tomográficas possuam espaçamento

pequeno entre si, falhando completamente na recuperação das formas de estruturas 3D
quando o espaçamento entre as imagens é consideravelmente grande.

O objetivo deste trabalho foi o estudo de métodos alternativos de interpolação de

imagens tomográficas para reconstrução 3D a partir de conjuntos de imagens com grande

espaçamento, buscando a definição de um método mais adequado para interpolação nessa

situação.
Definido o Método de Interpolação de Imagens Tomográficas através de Matching

como método alternativo, e propostas alterações no processo de matching requerido, tal

método foi implementado e analisado, chegando-se à conclusão de que o mesmo atinge

plenamente o objetivo proposto para este trabalho.



Abstract

Tomographic Image Interpolation is used in the process of 3D volume generation
from a given set of acquired tomographic images, the 3D Reconstruction process, whose
purpose is to obtain a data volume of isotropic resolution.

The common methods for such interpolation provide satisffing results only for sets

of tomographic images having small spacing between them, failing completely in the shape

recovering of 3D structures when the spacing is considerably large.
The purpose of this work was the study of alternative methods of tomographic

image interpolation for 3D reconstruction from sets of images having large spacing,
looking for the definition of a more adequate method for interpolation in this situation.

Defined the Method of Tomographic Image Interpolation through Matching as

alternative method, and proposed modifications in the required matching process, such

method was implemented and analyzed, reaching the conclusion that this method achieves

the established purpose of this work.
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Capítulo I

Introdução

1.1 - Introdução ao Problema

A visualização de partes internas do corpo humano, ooin vivo" e de forma não-
invasiva, seja para estudo, diagnóstico ou planejamento cirurgico, tem sido um desafio para
a humanidade desde os primórdios da Medicina. A descoberta dos raios-X, que marcou o
início da Radiologia, foi o primeiro grande passo a abrir caminho para vencer esse desafio
histórico da Medicina. Posteriormente, outras modalidades de aquisição de imagens
internas foram inventadas, as quais revolucionaram a Radiologia, deixando de produzir
imagens correspondentes a projeções 2D de estruturas 3D, como ocorre com os raios-X, e

partindo para técnicas de aquisição realmente 3D, como a Tomografia Computadorizada
(CT - Computerízed Tomography), e a Tomografia por Ressonância Magnética (MRT -
Magnetic Resonance Tomography)' , entre outras.

Estas mais recentes modalidades de aquisição permitem a obtenção de informações
espaciais na forma de fatias de seções transversais, sendo que o processo de amostragem
para aquisição retorna uma imagem representando cada fatia. Devido a fatores como
cuidados com excesso de exposição à rudiação,limitações de tempo de amostragem, custo
de aquisição de imagens, ou até mesmo limitações físicas dos equipamentos de aquisição,
geralmente a separação entre fatias amostradas é bem maior que a distância entre pixels
vizinhos (nas dimensões x ouy) nas imagens correspondentemente definidas'. Para facilitar
e tornar mais eficiente todo o processamento 3D computacional necessário, e para tornar os
dados tri-dimensionais mais representativos das estruturas de interesse para observação, é

conveniente que o processo de formação do volume 3D a partir das imagens adquiridas,
processo chamado de Reconstrução 3D, utilize-se de uma etapa de interpolação para
geração de imagens intermediárias entre as originalmente obtidas, de forma a produzir um
volume com a mesma resolução nas três dimensões (x, y e z), chamado de volume
isotrópico. Esse processo computacional de formação de um volume 3D isotrópico a partir
das imagens originais adquiridas, além das vantagens para todo processamento 3D
necessário, ainda evita o processo tradicional de reconstrução mental do volume, processo
muito executado, ainda hoje, pelos radiologistas.

Resumindo, no caso de imagens tomográfrcas, o processo de interpolação de
imagens, tema do presente trabalho, ocorre durante a Reconstrução 3D a partir das imagens
originais, com o objetivo de reconstruir um volume de dados de resoluções isotrópicas.

¡A Tomografia Computadorizada (CT) é mais apropriada para a visualização de estruturas internas mais rígidas, como o crânio e os
ossos. A Tomografia por Ressonância Magnética (MRT) oferece informações de alta qualidade sobre estruturas de tecidos moles, como o
coração e o cérebro.
2A resolução horizontal (x,y) em imagens adquiridas por dispositivos de aquisição (scanners) de CT e MRT varia entre 0.7 mm e 1.4

mm, enquanto que a resolução na dimensão z (espaçamento entre as imagens adquiridas) tem valores típicos entre I mm e 15 mm

lsrYrz-931.
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1.2 -Motivação e Objetivos

No Instituto de Física de São Carlos (IFSC-USP) foi desenvolvido um tomógrafo de

Ressonância Magnética [PANEPUCCI-85], tendo sido colocado oficialmente a serviço da

comunidade em julho de 1992, e sendo o único em operação totalmente desenvolvido no

Brasil. Motivado por tal empreendimento, o Grupo de Computação Gráfica e

Processamento de Imagens do Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos (ICMSC-

USP) iniciou o desenvolvimento de um Sistema para Reconstrução e Visualização

Tridimensional de Imagens Tomográfi cas ([TRAINA-9 1 ] [BUENO-95 ]).
Atualmente, a etapa de Reconstrução 3D desse Sistema sendo desenvolvido no

ICMSC-USP vem se utilizando de um processo de interpolação linear para geração de

imagens intermediárias entre as originalmente obtidas, com o objetivo de reconstruir um

volume de resoluções isotrópicas. Ocorre, entretanto, que a interpolação linear somente

fornece resultados satisfatórios para imagens originais com pequeno espaçamento entre si

e, devido principalmente a restrições fisicas do tomográfo de ressonância magnética (BM)
do IFSC-USP, o mesmo retorna imagens com espaçamentos consideravelmente grandes'.

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho compreende pesquisa e estudo de

métodos alternativos de interpolação de imagens tomográficas para Reconstrução 3D

volumétrica, dando-se ênfase a métodos que forneçam resultados razoáweis para

reconstrução a partir de imagens com grande espaçamento. Além disso, a pafüt de análise

das características dos métodos estudados, compreende ainda a definição de um método

mais adequado para interpolação de imagens com grande espaçamento, como uma

alternativa para o método de interpolação linear atualmente usado no referido Sistema para

Reconstrução e Visualização Tridimensional, culminando com a implementação do método

selecionado e comparação dos resultados fornecidos por este com aqueles fornecidos pelo

método atualmente em uso.
É importante ressaltar que, apesar de motivado pelo desenvolvimento do tomógrafo

de RM do IFSC-USP e pelo Sistema em desenvolvimento no ICMSC-USP, os métodos

estudados neste trabalho não são específicos para tais sistemas de hardware e software,
sendo aplicáveis à reconstrução 3D volumétrica a pafür de qualquer conjunto de imagens

tomográficas de CT e MRT. Ainda, o método implementado é conveniente em qualquer

situação de imagens originais com grande espaçamento desde que, como se verá adiante, o

espaçamento não seja exageradamente grande a ponto de inviabilizar o processo de

Reconstrução 3D.

1.3 - Descrição do Trabalho

Para satisfazer os objetivos deste trabalho, inicialmente foi feita uma revisão sobre a

ërea de Processamento 3D de Imagens Tomográficas de uma forma geral (por exemplo, as

referências clássicas [UDUPA-91] e [STYTZ-9I)),localizando, dentro desta, o problema
de Reconstrução 3D e de interpolação de imagens para tal fim. Localizado, dentro do

contexto adequado, o problema específico a ser tratado, utna ampla pesquisa por métodos

inovadores de interpolação de imagens tomográficas foi realizada, em especial procurando

'Para os dados retomados pelo tomógrafo de RM do IFSC-USP, o espaçamento na dimensão z (espaçamento entre as imagens adquiridas)

equivaleacercade8al0vezesoespaçamentonasdimensõesxey(quedefìnemaresoluçãodasimagensadquiridas).Paraaregiãoda
cabeça, por exemplo, fatores de 4 vezes ou mais já podem ser considerados razoavelmente grandes.

2
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determinar métodos que atendessem às características desejáveis de geração de volume
isotrópico a pafür de imagens originais consideravelmente distanciadas (como é o caso, por
exemplo, das imagens fornecidas pelo tomógrafo de RM do IFSC-USP) e preservação de

toda informação volumetrica na cena reconstruída (característica básica do Sistema de

Reconstrução e Visualização de Imagens Tomográficas sendo desenvolvido no ICMSC-
usP).

Através de análise comparativa dos métodos estudados foi, então, definido um
método com as características mais apropriadas para implementação, o qual se utiliza de

uma etapa prévia de matching de imagens tomográficas como subsídio à interpolação das

mesmas. Devido a motivos a serem expostos oportunamente, o método selecionado não foi
implementado conforme proposto na literatura, mas sim com alterações significativas na

etapa de matching, as quais se utilizam de Triangulações de Delaunay (ver anexo A).
Implementado o método selecionado, foram realizadas diversas análises

comparando os resultados fornecidos pelo mesmo com aqueles fomecidos pelo método

tradicional de interpolação linear. A comparação foi feita com tal método não somente por
ser este o método tradicionalmente usado, como também por ser o método atualmente

implementado no Sistema para Reconstrução e Visualização Tridimensional de Imagens

Tomográficas do ICMSC-USP.
Para implementação foi utilizada linguagem C, tendo uma estação de trabalho Alpha

Dígital (modelo 3000/500) como plataforma computacional, a qual opera sob ambiente

UNIX (sistema operacional OSF/I) e sistema X-Window (protocolo Motifl.

1.4 - Organizzção da Dissertação

O texto da dissertação foi organizado da seguinte maneira:

o o Capítulo 2 faz uma revisão sobre Processamento 3D de Imagens Tomográficas,
introduzindo e localizando o problema de Reconstrução 3D e classificando as diversas

soluções em Abordagens de Reconstrução;

o o Capítulo 3 expõe os principais métodos estudados de interpolação de imagens

tomográficas para Reconstrução 3D volumétrica e seleciona o método de Interpolação
através de Matchíng como método mais adequado, dadas as características desejáveis,
para implementação como método alternativo;

. o Capítulo 4 detalha o método selecionado, as alterações propostas para o mesmo e o seu

algoritmo, além de informações adicionais sobre a sua implementação;

. o Capítulo 5 contém as análises do método implementado, ilustrando e comentando os

resultados obtidos através de comparação com o método tradicional de interpoLação
linear;

o o Capítulo 6 apresenta as conclusões do presente trabalho, incluindo as contribuições
fornecidas pelo mesmo e sugerindo direções para futuras pesquisas.

J
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No final da dissertação encontra-se o anexo A, o qual trata de triangulações e sua

utilizaçáo para interpolação no plano, por ser esta técnica utilizada na implementação do

método selecionado.
É oportuno esclarecer que alguns termos usados durante a dissertação não são

traduzidos putu u Língua Portuguesa para evitar perda de sentido e por se tratarem de

termos já consagrados na comunidade científica da âtea.
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Processamento 3D de Imagens Tomográficas
e Reconstrução 3D

2.1 - Considerações Iniciais

As modalidades mais recentes de aquisição de imagens tomográficas, como CT e
MRT, fornecem capacidade para um tratamento 3D de imagens de estruturas internas do
corpo humano, de forma que análises e medidas físicas sejam feitas usando o mesmo
número de dimensões espaciais que a estrutura real, o que permite observações muito mais
confiáveis. A possibilidade de visualização de estruturas 3D, tanto anatômicas ou
morfológicas quanto funcionais, tem provado ser de extrema utilidade para diagnósticos e

planejamento cirurgico [PUN-94].
Estas modalidades (CT e MRT) permitem a obtenção de informações espaciais na

forma de fatias de seções transversais, sendo que o processo de amostragem para aquisição
retorna uma imagem representando cada fatia. O conjunto dessas imagens tomográficas
adquiridas constitui-se num volume 3D que pode ser usado para todo um tratamento 3D,
englobando desde visualização e análise de estruturas tri-dimensionais de interesse até
manipulação interativa das mesmas para planejamento cirurgico.

Devido a uma série de fatores já citados, o volume 3D formado pelo conjunto de
imagens adquiridas não se constitui num volume de resoluções isotrópicas, urÍta vez que o
espaçamento entre as imagens originais (dimensão z) é geralmente bem maior que a

distância entre pixels vizinhos (dimensões x e y).Portanto, durante a Reconstrução 3D, é

necessária uma etapa de interpolação de imagens para produzir um volume com a mesma
resolução nas três dimensões (x, y e z). Dado que o elemento básico numa imagem (2D) é o
pixel e o elemento básico num volume (3D) é o voxel, o objetivo dessa etapa de

interpolação é a reconstrução de um volume com voxels cúbicos (de mesma resolução nas
três ãimensões), chamado de volume isotrópicol

Este capítulo tem como objetivo dar uma visão global sobre Processamento 3D de
Imagens Tomográficas, localizando e introduzindo o problema de Reconstrução 3D. O
próximo capítulo faz uma revisão dos principais métodos de interpolação de imagens
tomográficas usados atualmente para a finalidade de Reconstrução 3D.

' Além do problema de falta de isotropismo dos dados adquiridos por CT e MRT, um outro problema de tais dados consiste no fato de que
a resolução horizontal (x,y) dos dispositivos de aquisição (valores típicos entre 0.7 mm e 1.4 mm) é normalmente diferente da resolução
horizontal dos dispositivos de visualização (valores típicos entre 0.25 mm e 0.32 mm). Esse problema é o motivo pelo qual imagens
visualizadas freqüentemente não estão no tamanho real; no entanto, neste trabalho, o interesse não é a solução de tal tipo de problema,
uma vez que o mesmo não interfere no isotropismo desejado.
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A átrea de Processamento 3D de Imagens Médicas começou a ser efetivamente
pesquisada no início da década de 70 [GREENLEAF-70], sofrendo grande expansão
somente com a utilização de imagens de tomografia, adquiridas por CT, MRT ou outras
modalidades de aquisição' .

2.2 -Processamento 3D de Imagens Tomográficas

2.2.1 - Conceitos Gerais

m exame de tomografia constitui-se tipicamente de uma seqüência de imagens
uma a uma particulár fatia transversal da região de

interesse do corpo humano, sendo que cada fatia possui uma determinadalocalização e uma
determinada espessura de amostragem. o executado

de (scanners)
dos fatia e OS

forma . Cada imagem é formada por uma malha de pixels, geralmente
com a mesma resolução nas dimensões x e y. Considerando o volume de dados formado
pela seqüência de fatias amostradas, a dimensão z estaria relacionada à localização das
mesmas; como uma fatia possui espessura, a sua localização é adotada como sendo o centro
da espessura de amostragem, guo equivale à localização da correspondente imagem
retornada pelo processo de aquisição. Tal volume é chamado de cena 3D ou, até mesmo,
"imagem" 3D (ver frgura2.I).

Para a indexação dos voxels da cena 3D utiliza-se um sistema de coordenadas xyz
que permite indexar cada voxel através de uma tripla de inteiros (ij,k), os quais definem
sua localização dentro da cena, sendo que a coordenada fr determina a particular imagem do
conjunto de imagens e o par de coordenadas (ij), alocalização dentro da imagem; ou seja,
a coordenada k define a posição do voxel na dimensão z da cena 3D e o par de coordenadas
(ij), a posição nas dimensões x e y.

Da mesma forma que pixels em imagens possuem uma determinada extensão, assim
também ocorre com voxels em cenas 3D, os quais possuem determinado volume.
Dependendo da espessura e da localização das fatias amostradas, as mesmas podem ou não

ser contíguas, podendo até se sobrepor. No entanto,para manter a contigüidade da cena 3D,
a extensão z dos voxels pode ser adotada de forma que voxels em fatias adjacentes sejam
contíguos e sem sobreposição (ver ilustração de voxel na figura 2.1). Como o espaçamento

entre fatias amostradas pode não ser uniforme', voxels em diferentes fatias podem ter
diferentes extensões na dimensão z) e) como o espaçamento entre as imagens
correspondentes é usualmente maior que o tamanho do pixel em cada imagem, cada voxel
constitui-se num pequeno cubóide, com extensão z maior que as extensões x e y.O valor
associado com cada pixel de uma imagem, ou com cada voxel de uma cena 3D, é chamado
de densidade ou intensidade e coffesponde ao tom de cinza do pixel (ou voxel).

2Outras modalidades de aquisição bastante usadas são: ultra-som (US), Positr"on Emission Tomography (PET), Single Photon Entission

Computed Tomography (SPECT) e Dtgital Vascular Imaging (DYl).

'Pode ser desejável amostrar fatias com espaçamento não uniforme por uma série de razões. Por exemplo, num planejamento cirúrgico
para restauração crânio-facial, se a localização da deformidade é a região dos olhos, é desejável adquirir informaçôes mais detalhadas

nessa região. Portanto, uma estratégia adequada seria amostrar fatias mais próximas nessa região e mais separadas nas demais regiões.
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cena 3D

espaçamento entre fatias (ou imagens)

localização da2u fatia (ou imagem) voxel da 3u fatia (cubóide)
índice: (ij,k) = (12,1,3)

espessura da lu fatia

imagem correspondente à lu fatia

Figura 2.1: Conjunto de imagens correspondente a exame de tomografia, formando uma cena 3D. A figura
ilustra espessura de fatia, localização de fatia (ou imagem) e espaçamento entre fatias (ou
imagens). A figura também representa um voxel na3u fa'cia, ilustrando suas extensões (extensões
x e y são definidas pelo pixel da imagem correspondente e extensão z ê adotada de forma que o
voxel seja contíguo aos voxels de mesma posição nas fatias adjacentes).

Processamento 3D de imagens tomográficas corresponde a todo o processamento da
cena 3D resultante do conjunto de imagens adquiridas num exame de tomograflta, que pode
ser necessário não somente para visualização de estruturas médicas tri-dimensionais, como
também para manipulação interativa e análise das mesmas. Portanto, não se restringe à
visualização, mas se refere a todo um tratamento 3D de imagens de tomografia.

2.2.2 - Visualização de Estruturas 3I)

Com relação à visualização, os dispositivos amplamente usados para tal fim,
inclusive na ârea de Medicina, são dispositivos planos, bi-dimensionais (2D). Portanto,
para a visualizagão de uma cena 3D recuperada pelo processo de aquisição, não sendo
suficiente a visualização de imagens correspondentes a fatias isoladas, o processo envolve,
inevitavelmente, uma grande redução de dados e, portanto, perda de informação

[HERMAN-90]. Essa perda de informação é resultante do processo de projeção que se faz
necessário durante o rendering, podendo tal tipo de visualização ser chamada de

visualização projectiva. Sendo inevitável a perda de informação, a questão importante
resume-se em como fazer o rendering de forma que informações clinicamente importantes

x

v
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sejam retidas. Para isso, existem duas abordagens bastante difundidas: Rendering de
Superfície e Renderíng Volumétrico.

O grande objetivo da etapa de rendering na visualização projectiva é produzir uma
imagem tão representativa quanto possível da estrutura 3D real de interesse para
observação. Para tal finalidade, existem inúmeras técnicas [UDUPA-9l], mas o que

realmente interessa é que essas técnicas promovam, de alguma forma, uma compensação
para a perda de informação resultante do processo de projeção, ou seja, essas técnicas
devem ser tais que pelo menos uma ilusão de terceira dimensão peñnaneça na imagem
visualizada.

No caso de rendering de superfície, o objetivo é a visualização das superfícies das

estruturas relevantes para observaçáo. Para tanto, faz-se necessária uma etapa inicial de
pré-processamento na qual as superficies de tais estruturas sejam explicitamente
determinadas para, então, fazer o rendering propriamente dito numa segunda etapa.
Existem várias técnicas utilizadas para a determinação de superficies ([UDUPA-9l]
[STYTZ-9l]), sendo que uma das mais usadas, chamada de patchíng, consiste em
determinar contornos em imagens consecutivas (por exemplo, [SEITZ-83]) e, então, uni-los
através de um conjunto de elementos geométricos (patches), aproximando assim as

superfícies 3D; geralmente, tais elementos geométricos são triângulos. As técnicas mais
usadas para o renderíng das superficies determinadas são a remoção de partes ocultas
(hidden-part removal) e atonalização das paftes visíveis (shading). Com relação à remoção
de partes ocultas, o procedimento mais utilizado tem sido a conhecida técnica de z-buffer

IsrYrz-el].
Para o renderíng volumétrico, a idéia é a visualizaçáo de todo o volume, usando

efeitos de transparência. Nesse caso, antes da etapa de rendering, é necessária uma etapa de

pré-processamento na qual sejam atribuídos graus de transparência a cada um dos voxels da

cena; o rendering é então baseado numa combinação de densidades e graus de

transparência de voxels. A etapa de atribuição de graus de transparência é bastante

subjetiva, dependendo muito de conhecimentos clínicos e de quais estruturas da cena 3D
deseja-se enfatizar e quais deseja-se esmaecer para efeito de visualização, havendo várias
formas de implementação [UDUPA-9l]. Com relação à etapa de rendering propriamente
dita, o objetivo é a determinação da densidade a ser atribuída a cada pixel da tela. Portanto,
um passo fundamental para a obtenção desse objetivo é a determinação do conjunto de

voxels que contribuem para cada pixel, para, então, definir a densidade desse pixel através

da combinação das densidades e graus de transparência dos voxels assim determinados. A
determinação de tais voxels pode ser feita atravês de diversas técnicas, entre elas: projeção
de voxels (voxel projection [FRIEDER-85] [FARREL-85]) e disparo de raios (ray casting

[UPSON-SS]). A combinação de densidades e graus de transparência é uma etapa
relativamente complexa [UDUPA-9 I ].

A controvérsia com relação a qual das duas abordagens de rendering para
visualização projectiva é superior tem gerado discussões inflamadas [HERMAN-90]. O
rendering de superfície exige somente o aÍri:lrazenamento de superfícies, as quais requerem
uma área de arrnazenamento bem menor do que aquela necessária para o armazenamento
de todo o volume; além disso, uma vez que o pré-processamento para determinação das

superficies esteja completo, o esforço computacional restante é tipicamente bem menor,
sendo, portanto, um processo de visualização bem mais rápido. Por outro lado, o rendering
volumétrico é uma abordagem mais geral, podendo, inclusive, simular os resultados
produzidos pelo rendering de superficie. Em última análise, a abordagem mais adequada

acaba dependendo do tipo de visualização que se deseja obter. E interessante lembrar,
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entretanto, que há casos nos quais o rendering volumétrico é a única opção, uma vez que

existem situações em que as informações médicas relevantes não podem ser

adequadamente capturadas através de um conjunto de superfícies, como ocoffe, por

exemplo, na visualização de estruturas de um tumor difuso.

2.2.3 - Manipulação e Análise de Estruturas 3D

Para verdadeiramente explorar uma cena 3D, a disponibilidade de manipulação
interativa torna-se essencial. A ërea de aplicação mais promissora no campo de

manipulação interativa ê a de planejamento cirurgico, na qual procedimentos cirúrgicos
completos podem ser simulados. O valor de tais procedimentos está no fato de que muitos
aspectos do procedimento cirurgico podem ser analisados e quantificados antes do

procedimento cirurgico real. Por exemplo, pode-se determinar previamente como atingir
um tumor para biopsia, ou para remoção, com o mínimo dano a estruturas críticas. Do
ponto de vista de implementação computacional, o grande desafio tem sido atingir os

requisitos de velocidade de processamento necessários, uma vez que respostas interativas
às solicitações do usuário são uma exigência imprescindível.

Com relação à análise de estruturas médicas tri-dimensionais, o objetivo é adquirir
informações quantitativas sobre as estruturas. Usualmente, o resultado final é um
parâmetro, como o volume de uma cavidade, o diâmetro de um vaso sangüíneo ou a

densidade média de determinada região, por exemplo. Segundo Udupa [UDUPA-9I], se o

ponto forte da visualização é que o processo de decisão num diagnóstico é fortemente

influenciado por aquilo que se vê, o ponto fraco é que ela representa somente o aspecto

qualitativo dos dados. Portanto, uma análise quantitativa que descreva de forma mais

concreta as formas biológicas e suas variações complementa adequadamente a visualização.

2.2.4 - Reconstrução 3D

Qualquer que seja o processamento 3D a ser feito, devido a razóes como eficiência
de processamento e precisão, é interessante trabalhar com volumes isotrópicos de dados, ou

seja, volumes com a mesma resolução nas três dimensões. Conforme já foi esclarecido,

devido a determinados fatores, como limitações fisicas dos equipamentos de aquisição de

imagens tomográf,rcas e custo de aquisição das mesmas, geralmente a separação entre

imagens adquiridas é bem maior que a distância entre pixels nas mesmas. Portanto, durante

o processo de formação do volume 3D a partir do conjunto de imagens tomográficas
adquiridas, processo chamado de Reconstrução 3D, é interessante a ttilização de uma etapa

de pré-processamento que implemente um processo de interpolação para geração de

imagens intermediárias entre as imagens originalmente obtidas? com o objetivo de permitir
que a Reconstrução 3D gere um volume de dados que seja isotrópico.

Assim, a etapa de interpolação de imagens ocone durante a Reconstrução 3D, como

uma etapa de pré-processamento, de forma que o volume reconstruído seja um volume de

resoluções isotrópicas e, dessa forma, altamente convenienteparatodo o processamento 3D
que se faça necessário.

As mesmas técnicas de interpolação usadas para Reconstrução 3D podem também

ser usadas quando uma quarta dimensão está presente, como numa seqüência temporal de

cenas 3D; normalmente, o número de instâncias temporais amostradas não é adequado para

9
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produzir uma representação contínua e suave do movimento da cena (por exemplo, a

pulsação de um coração) ou a amostragem temporal pode não ser uniforme. Assim, um
processo de interpolação também se torna necessário para transfonnar uma seqüência

temporal de cenas (volumes) numa seqüência igualmente espaçada de cenas e com o

espaçamento desejado. Nesse caso, logicamente, não se fala em isotropismo da dimensão

temporal em relação as outras três dimensões espaciais, uma vez que a unidade de medida

temporal é diferente da unidade de medida espacial. No entanto, a preocupação desse

trabalho é somente com interpolação de imagens tomográficas para Reconstrução 3D e,

portanto, geração de volume isotrópico.

2.3 - Abordagens de Reconstrução 3D

Todas as referências feitas à Reconstrução 3D até o momento, referem-se a uma

abordagem volumétrica de reconstrução, por ser esta a abordagem qu'e faz uso de

interpolação de imagens, tema do presente trabalho. No entanto, a literatura da fuea propõe

uma certa gama de soluções para o problema de reconstrução 3D, as quais são usualmente

classificadas em dois grupos: Reconstrução Volumétrica e Reconstrução por Superfícies.

Os métodos de Reconstrução Volumétrica, conforme já foi estabelecido, trabalham
com todo um volume de dados e têm por objetivo a reconstrução de um volume isotrópico

de dados através de um processo de interpolação das imagens originais. Por outro lado,

métodos de Reconstrução por Superfícies trabalham tipicamente com contornos pré-

extraídos de objetos de interesse nas imagens e têm a finalidade de reconstruir a superfície
3D desses objetos, não havendo, em princípio, preocupação com isotropismo de dados.

Portanto, quando se fala de interpolação de imagens para Reconstrução 3D, refere-se,

normalmente, à Reconstrução Volumétrica, uma vez que na Reconstrução por Superfícies

não há, em princípio, preocupação com geraçáo de imagens intermediárias.
Essas abordagens de reconstrução são usadas com objetivos bastante distintos para

resolver diferentes tipos de problemas específicos. Com relação à visualização, por

exemplo, quando se deseja uma visualização volumétrica através do uso de efeitos de

transparência (renderíng volumétrico), a única opção e a utllização de uma abordagem

volumétrica para reconstrução. Caso o objetivo seja a visualização das superficies dos

objetos relevantes para observação, e muito mais interessante utilizar uma abordagem de

superfïcie, com a finalidade de já reconstruir a superficie 3D de tais objetos; nesse último
caÀo, poder-se-ia ainda utilizar algum método de reconstrução volumétrica, situação na

qual as superficies ainda teriam que ser determinadas a partir do volume reconstruído.

Resumindo, a Reconstrução Volumétrica é uma abordagem mais geral, mas a Reconstrução

por Superficies é bem mais atrativa em diversas situações.

Entretanto, a Reconstrução Volumêtrica, no verdadeiro sentido do termo, deveria

não somente gerar um volume isotrópico de dados, como também preservar toda a
informação volumétrica de densidades (tons de cinza) na cena 3D resultante. Ou seja, além

da forma volumétrica presente no volume isotrópico reconstruído, deveria haver
preocupação com o conteúdo volumétrico, o qual é representado pela densidade de cada

voxel.
Existem alguns métodos de reconstrução propostos na literatura cujo objetivo é o de

gerar um volume isotrópico de dados com os objetos de interesse já segmentados, isto é,

reconstruir um volume isotrópico binário. Esses métodos têm sido classificados como

reconstrução volumétrica, uma vez que é gerado um volume isotrópico ao invés de
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superficies 3D dos objetos de interesse. Porém, mesmo reconstruindo uma cena isotrópica,
esses métodos falham em preservar o conteúdo volumétrico de densidades da cena.

Portanto, apesar de serem normalmente classificados como abordagem volumétrica (e,

realmente, não deixam de ser), podem-se fazer algamas observações interessantes.

Primeiro, a partir do volume binário reconstruído, as superficies estão prontamente
disponíveis (por exemplo, através do conjunto de faces que separam voxels do objeto
segmentado de voxels do fundo (métodos de tracking) ou através de técnicas de patching a

partir dos contornos segmentados nas imagens), estando, no entanto, perdida a informação
volumétrica de densidades da cena. Segundo, não sendo preservado o conteúdo volumétrico
de densidades, o volume reconstruído pode ser usado para visualização por rendering de

superfície, mas não para rendering volumétrico. Portanto, adotando uma nova
nomenclatura, optou-se, neste trabalho, por classificar tais métodos como métodos de

Reconstrução Pseudo-Volumétrica, uma abordagem híbrida que reconstrói um volume
isotrópico de dados, no entanto, sem a preservação do conteúdo de densidades, e cujo
objeto (segmentado) reconstruído só é passível de visualização de superfícies (rendering de

superfície), tendo suas superfícies 3D prontamente disponíveis.
Em resumo, a nova classificação adotada para abordagens de Reconstrução 3D é

constituída por três grupos: Reconstrução Volumétrica, Reconstrução Pseudo-Volumétrica
e Reconstrução por Superfícies, sendo que a abordagem de reconstrução pseudo-

volumétrica compreende todos os métodos que reconstroem um volume isotrópico binário
de dados.

2.4 - Considerações Finais

O intuito deste capítulo foi fazer uma breve introdução sobre a ârea de

Processamento 3D de Imagens Tomográficas, localizando, dentro desta, o problema de

Reconstrução 3D.
Como foi visto, a ârea de Processamento 3D de Imagens Tomográficas envolve todo

um tratamento 3D dessas imagens, o qual pode ser necessário não somente para

visualização de estruturas médicas tri-dimensionais, como também para manipulação
interativa e análise das mesmas. A reconstrução 3D é uma etapa de pré-processamento cujo
objetivo é transformar os dados originalmente obtidos na forma de imagens de seções

transversais em dados mais adequados para todo o processamento 3D necessário,
normalmente através da reconstrução de volumes isotrópicos ou superfícies 3D dos objetos
de interesse.

Com relação à Reconstrução 3D, foram definidos três grupos de abordagens:

Reconstrução Volumétrica, Reconstrução Pseudo-Volumétrica e Reconstrução por
Superfícies, sendo a reconstrução pseudo-volumétrica uma abordagem híbrida que

reconstrói um volume isotrópico binário de dados.
Sendo interpolação de imagens tomográficas o tema deste trabalho, no próximo

capítulo serão expostos os principais métodos de interpolação para Reconstrução 3D, ou
seja, métodos para Reconstrução Volumétrica e Reconstrução Pseudo-Volumétrica.



Capítulo 3

Métodos de Interpolação de Imagens Tomográficas
para Reconstrução 3D

3.1, - Considerações Iniciais

Conforme esclarecido no capítulo anterior, cenas 3D formadas pelo conjunto de

imagens adquiridas num exame de tomografia não se constituem num volume isotrópico de

dados. Não somente o espaçamento na dimensão z da cena é tipicamente bem maior do que

nas dimensões x e /, como também o espaçamento nessa mesma dimensão z muitas vezes

não é uniforme. Dessa forma, a utllização de uma etapa de interpolação de imagens

tomográfîcas, para geração de um volume de dados de resoluções isotrópicas durante o

processo de Reconstrução 3D, é necessária não somente para facilitar e tornar mais preciso

e eficiente todo o processamento 3D computacional da cena, como também para tornar os

dados tri-dimensionais mais representativos das estruturas de interesse.

Portanto, como a finalidade é a reconstrução para a geração de um volume de

resoluções isotrópicas, o objetivo da etapa de interpolação não é simplesmente tomar um
par de imagens originais e gerar um determinado número de imagens intermediárias; além
disso, as imagens do conjunto fînal interpolado devem ter entre si um espaçamento tal que

torne isotrópico o volume reconstruído.
A figura 3.1(a) ilustra uma cena 3D constituída apenas pelas imagens originais

adquiridas, sendo, portanto, um volume de resoluções não-isotrópicas. A figura 3.1(b)
ilustra a cena 3D correspondente, resultante do processo de reconstrução com a utilização
da etapa de interpolação de imagens, formando, desse modo, um volume de resoluções

isotrópicas. Observe-se que os voxels da cena original (figura 3.1(a)) são cubóides, com
extensão na dimensão z maior do que nas outras dimensões, enquanto que os voxels da

cena reconstruída com interpolação (figura 3.1(b) são cubos, de mesma extensão nas três

dimensões.
A principal característica de imagens tomográficas que influencia o processo de

reconstrução diz respeito à distância entre as imagens adquiridas, a qual não pode ser tão

grande a ponto de permitir que duas imagens consecutivas tenham características

demasiadamente distintas. Muitas vezes, faz-se necessário um processo de rotulação de

estruturas internas, existindo métodos de reconstrução que supõem tal tipo de rotulação
(por exemplo, o método de reconstrução por superfícies exposto em [NONATO-95]). Mas,

se as imagens forem extremamente distantes, nenhum método de interpolação para
reconstrução conseguirá fornecer resultados razoâveis, recuperando de forma adequada as

estruturas nas imagens intermediárias. Por exemplo, partindo de duas imagens originais,
uma conespondendo à fatia transversal da cabeça na região logo acima e outra na região
logo abaixo do globo ocular, jamais se recuperará, nas imagens intermediárias interpoladas,

as estruturas do globo ocular.
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Figura 3.1: (a) Cena 3D original; voxels são cubóides. (b) Cena 3D reconstruída com interpolação; voxels são

cubos.

Nas próximas seções serão descritos os principais métodos de interpolação de

imagens tomográficas para Reconstrução 3D que foram estudados. Existem ainda outros

métodos propostos na literatura; no entanto, o estudo das características destes foi
suficiente para permitir um direcionamento no sentido de atingir os objetivos definidos.
Ainda, como complemento, serão citados alguns outros métodos de reconstrução, inclusive
para Reconstrução por Superficies. No final do capítulo, através de uma breve análise das

características dos métodos estudados, é apresentado aquele mais adequado para os

objetivos deste trabalho, o qual foi selecionado para implementação.

3.2 - Métodos Tradicionais

Os métodos mais simples de interpolação de imagens tomográficas meramente

calculam, seguindo determinada função de interpolação, as densidades de pixels de mesma

posição (x,y) de imagens originais adjacentes paru a geração de imagens intermediárias.

Lembrando que cada imagem representa uma fatia tomográfica que possui espessura e que

o conjunto dessas fatias forma uma cena 3D, é equivalente dizer que a interpolação de

densidades ocorre dentro de cada coluna de voxels, na direção z da cena original, para a

geração da cena isotrópica interpolada. Esses são os métodos tradicionalmente usados e,

ainda hoje, os mais usados.
Portanto, para todos os métodos expostos nesta seção, que podem ser chamados de

métodos tradicionais, a interpolação de densidades é feita dentro de cada coluna de voxels,
ou seja, considerando os voxels com coordenadas (ij,k) parai ej fixos e k variando dentro
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de todo o domínio da cena na dimensão z. A figura 3.2(a) ilustra uma coluna de voxels de

uma cena 3D original, enquanto que a figura 3.2(b) a mesma coluna depois do processo de

interpolação para geração do volume isotrópico.

z

x

v

(a) (b)

Figura 3.2: (a) Coluna de voxels (cubóides) da cena 3D original. (b) Coluna de voxels (cubos) da cena 3D

reconstruída Por interPolação.

A maneira mais simples de se fazer tal tipo de interpolação, para determinar as

densidades dos voxels îa ceîa interpolada, é através daregra do vizinho mais próximo, que

consiste em atribuir a cada voxel cúbico interpolado o mesmo valor do voxel original mais

próximo. A definição mais óbvia de proximidade é através do uso da distância entre os

õentros dos voxels. Através dessa regra, na figura 3.2, os voxels interpolados v'¡ e v'2tetão
a mesma densidade do voxel original vl e oS voxels interpolados V'3, V'4 € v'5 a mesma

densidade do voxel original v2. Esse é o método mais barato de interpolação, mas também o

mais rudimerrtar, uma vez que não usa qualquer função de interpolação, sendo que o
resultado consiste simplesmente em algumas repetições de imagens originais. Apesar disso,

ainda é um método bastante usado atualmente (por exemplo, [TROBAUGH-94]).
Um método melhor utiliza uma função de interpolação linear para atribuir aos

voxels cúbicos finais densidades diferentes que variam de uma forma linear, usando a

distância do centro do voxel interpolado ao centro de cada um dos voxels originais

adjacentes para calcular os pesos durante a interpolação. Por exemplo, na figura 3.2, sendo:

dr = distância do centro do voxel interpolado v'2 ào centro do voxel original v1

dz = distância do centro do voxel interpolado v'2 ào centro do voxel original v2

então, a densidade D(v'2) do voxel interpolado v'zseÍa;

D(v'z) = (d2l(d¡+d2)).D(vr) + (drl(dr+d2)).D(vz)

de forma que o peso relativo de cada um dos voxels originais adjacentes seja linearmente

tanto maior quanto menor sua distância ao voxel interpolado.
O Método de Interpol ação Linear é melhor do que a rcgra do vizinho mais próximo,

uma vez que utiliza a densidade de dois voxels originais, ao invés de um único, para
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calcular a densidade de cada voxel interpolado. Em virtude disso, a variação de densidades

dentro de cada coluna de voxels ocof're d. u-u forma mais suave entre cada par de imagens

otigi"uit. Quando se deseja interpolação não somente na dimensão z, mas também nas

dimensões x e y, ou seja, mudança de resolução também nas imagens, tal método é

chamado de Interpohçao Tri-lineai, sendo este o noms freqüentemente usado mesmo

õ;d; a interpolação ocorre somente na dimensão z. Esse é o método mais usado para

interpolaçao dúrantå a reconstrução 3D (tCLINE-8sl [UPSoN-ss] IGALVIN-g5]) no caso

de imagens tomográficas.
Funções de interpolação de grau mais elevado também têm sido utilizadas para tal

finalidade, sendo u, .ú^bi.u, u, -ui. utilizadas (por exemplo, [NEY-90])'. No caso das

nmçO"r 
"úbi.ur, 

a interpolação também é feita enüe cada par de imagens originais' sendo'

nesse caso, necessárias as informações não somente das imagens do par sendo interpolado

como também Our i-ug""s origináis a ele adjacentes, com o intuito de se poder definir os

páä"0-ior cúbicos Aã int"rpãlação, ,r,,' pãtu cada coluna de voxels. O objetivo da

înt.rpotuçao cúbica é:, para äad/roi rnu dL voxels, produzir variações mais suaves de

densidades não somerlte entre cada pat de imagens originais, mas sim para toda a coluna'

uururg.noo todo o domínio na dimensão z daã"rru, ou seja, para cadacoluna de voxels' a

tud# de interpolação resultante da reunião de todos os polinômios de T"T*i'i:lTT
läà "uaupu, 

d" imägens originais adjacentes) deve ter continuidade de classe c' tambem

nos pontos de contato desses polinômios'
A técnica mais comu. puru a interpolação através de funções cúbicas é por meio do

uso de equações paramétricur d. interpolação. A grande facilidade fornecida por essa

técnica consiste no fato de que os coeficientes das equações paramétricas são facilmente

obtidos (ver capítulo 11 de [FOLEY-!Q]), vma vez que pode-se fazet fixa a variação

paramétrica entre cada par de imagens (0<t<1). Os tipos de interpolação cúbica mais

usados são a Interpotuçao de Hermitã e a Interpoiação por splines cúbicas [BURDEN-78]'

Na área de imagèn, -édi.ur, tem sido muitb usada uma variação da Interpolação por

Splines Cúbicas baseada num tipo de Cqtmull-Rom spline [CATMULL-741; essa

modificação tem se tornado conhecida como Interpolação por Splines Cúbicas Modificada

tffgm¡ÁN-Zql e tem sido freqüentemente usada para interpolação de imagens

tomográfîcas [HERMAN-92].
Todos os métodos då interpolação de imagens tomográficas expostos nesta seção

seguem a abordagem de Reconstrução Volumétricã, na qual o objetivo é a reconstrução de

um volume isotrópico de dados preservando toda a informação volumétrica de densidades

îa cena reconstruída.
Esses métodos tradicionais são os mais simples de interpolação de imagens

tomográficas para reconstrução; mas são também métodos pouco eficientes'-principalmente

quando o espaçamento entre as imagens originais. é relativamente grande. o principal

Ër"ùr.-u o"éoå justamente porque esães métoãos simplesmente interpolam densidades de

pixels pertencentes-a mesma'posìção (x,y) de imagens originais, muitas vezes interpolando

densidades entre um pixel pèrtencente a uma particular estrutura e outro pertencente ao

fundo da imagem, u-ä u., qn. tal estrutura pode se expandir ou contrair de uma imagem

paru apróxirña, ou até -.r-o sofrer uma trãnslação significativa entre essas imagens' A

figuru j.3 ilustra uma situação na qual a borda da estrutura sofre uma translação expressiva

entre duas imagens orrginais consecutivas e a figura 3.4 o resultado obtido pela geração de

imagens intermediáriaJatravés do método de interpolação linear.
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Figura 3.3: Densidade dos pixels de duas imagens originais consecutivas (ou voxels de duas fatias originais
consecutivas); a borda da estrutura sofre translação expressiva de uma imagem (ou fatia) paru a

outra; A e B são pixels (ou voxels) de fronteira das duas imagens (ou fatias) consecutivas.
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Figura 3.4: Densidade dos pixels das imagens originais (nos extremos) e das imagens intermediárias geradas

por interpolação linear. Região com fronteiras borradas em destaque.

Como se percebe, apesar de as imagens originais (figura 3.3) terem fronteiras bem

definidas, as imagens intermediárias geradas terão fronteiras borradas (em destaque na

figura 3.4), o que é causado pela interpolação de densidades entre pixels de estrutura e

pixels de fundo nas proximidades da borda da estrutura em questão.
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O efeito de borramento das fronteiras nas imagens intermediárias causa o problema

de efeito escada (staircase artifact) em volumes reconstruídos com tais tipos de

interpolação. Tal efeito fica ainda mais evidente quando se tenta segmentar o volume

isotrópico gerado para definir exatamente os limites do objeto 3D de interesse. O que

acontece, nessas situações, é que muitas vezes a fronteira do objeto definida pela

segmentação pode permanecer na mesma posição em várias imagens intermediárias

consecutivas e mudar bruscamente de uma imagem para a próxima, como mostra a figura
3.5 (correspondente à figura 3.4) a qual ilustra um acentuado efeito escada.

v

x

lmagem

rmagens
intermediárias
interpoladas

lmagem

Figura 3.5: Segmentação das imagens intelpoladas por interpolação linear (ver figura 3.4), usando- threshotd=I}} (a linha mais grossa indica a fronteira do objeto segmentado por tal valor de

threshold). Percebe-se claramente o acenfuado efeito escada gerado por esse tipo de

interpolação seguido de segmentação.

3.3 - Interpolação Baseada na Forma

Numa tentativa de diminuir, ou até mesmo eliminar, os efeitos indesejáveis que se

manifestam nos volumes reconstruidos através de métodos tradicionais de interpolação,
Raya e Udupa IRAYA-9O] propuseram um método que, ao invés de interpolar densidades,

primeiramente determina, através de segmentação, a forma do objeto de interesse em cada

imagem original e, então, interpola as formas desse objeto entre as imagens; em virtude
desse enfoque, esse método foi chamado de Interpolação Baseada na Forma (Shape-Based

Interpolation). Como definem Raya e Udupa, o método interpola a forma do objeto de

interesse, ao invés de interpolar sua imagem [RAYA-90].
Originalmente proposto paru interpolação de imagens binárias ([RAYA-90]

[HERMAN-92]) supondo já segmentado o objeto de interesse em todas elas, esse método

z
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foi recentemente estendido ([BARRETT-93] [GREVERA-94])rpara aplicação diretamente
às imagens originais obtidas, ou seja, imagens em tons de cinza' .

O método de interpolação baseada na forma é um método genérico, aplicável a

cenas zD. No entanto, dado o enfoque deste trabalho, de interpolação de imagens
tomográficas para reconstrução 3D, sua apresentação nesta seção será direcionada parc
cenas 3D, interpolando imagens (2D) para geração de cena 3D isotrópica.

3.3.1 - Interpolação Baseada na Forma para Imagens Binárias Segmentadas

O método de interpolação baseada na forma foi inicialmente proposto [RAYA-90]
como uma alternativa para os métodos tradicionais de interpolação quando se faz
necessária uma segmentação do volume reconstruído para identificação do objeto de

interesse. Segundo Raya e Udupa, um tal processo de segmentaçáo ê quase sempre

necessário, sendo normalmente executado interativamente, imagem por imagem, por um
especialista humano (por exemplo, um radiologista).

Como uma alternativa para os métodos tradicionais de interpolação seguidos de

segmentação, o método proposto tem basicamente dois objetivos. Primeiro, redução do
esforço interativo de segmentação, uma vez que no método de interpolação baseada na
forma somente as imagens originais precisam ser segmentadas, enquanto que nos métodos
tradicionais esse processo é necessário para todas as imagens do volume final reconstruído
(tipicamente, o volume final possui um número de imagens de 4 a 10 vezes maior do que o
número de imagens originais); em síntese, o método proposto traz a etapa de segmentação
para antes da etapa de interpolagão, ao contrário do que ocorre com os métodos
tradicionais. Segundo, redução dos artefatos introduzidos pelos métodos tradicionais,
principalmente do efeito escada ilustrado na figura 3.5. Portanto, mesmo quando a
segmentação automática é possível, as informações das imagens originais são muito mais
apropriadas para segmentação do que as das imagens intermediárias geradas, uma vez qtJe

estas últimas podem conter artefatos introduzidos pelo método de interpolação usado.
O método, conforme originalmente proposto e posteriormente aprimorado por

Herman e outros [HERMAN-92], utlliza-se de uma etapa de pré-processamento que

consiste na segmentação das imagens originais para determinação do objeto de interesse

nas mesmas. Partindo das imagens já segmentadas (binárias), o método permite que o
processo de interpolação seja influenciado pela forma do objeto segmentado através de um
algoritmo bastante simples. Primeiramente, aplica-se uma transformação de distâncias
(distance transþrm [BORGEFORS-84]) às imagens binárias, convertendo-as em imagens
de distâncias, nas quais o valor atribuído a cada ponto (pixel) corresponde a menor
distância desse ponto à fronteira do objeto segmentado presente nessa imagem (por
convenção, pontos internos ao objeto recebem valores positivos e pontos externos, valores
negativos) (ver figura 3.6, correspondente aos dados da figura 3.3). Estimam-se, então, as

imagens segmentadas (binárias) intermediárias através de interpolação de distâncias entre
essas imagens (ver figura 3.7, onde se usou interpolação linear) e segmentação usando
threshold igual a 0 (zero).

Nota-se, na frgura 3.7, a atenuação do efeito escada no objeto segmentado
reconstruído. Dessa forma, o método de interpolação baseada na forma recupera as formas
do objeto 3D de uma forma muito mais precisa do que nos métodos tradicionais de

I A densidade (ou intensidade) associada a cada pixel representa o tom de cinza do mesmo na imagem visualizada.
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interpolação seguidos de segmentação (comparar com os resultados apresentados na figura
3.5, na qual a fronteira do objeto segmentado muda bruscamente, de uma distância de 3
pixels, entre duas imagens intermediárias segmentadas consecutivas).
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Figura 3.6: Imagens de distâncias resultantes de um tipo de transformação de distâncias aplicada às imagens

segmentadas obtidas pela segmentação das imagens originais da figura 3.3. A linha mais grossa

indica a fronteira do objeto usando threshold igual a 0.
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Figura 3.7: Imagens interpoladas através de interpolação linear de distâncias no método de interpolação

baseada na forma. A linha mais grossa indica a fronteira do objeto segmentado usando threshold

igual a 0. Percebe-se facilmente a atenuação do efeito escada entre as imagens intermediárias

segmentadas (comparar com a figura 3.5)'
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Como se percebe, a forma do objeto nas imagens originais é representada através da
distância dos pixels à fronteira do objeto em cada imagem, sendo que a interpolação das
formas ocorre através da interpolação dessas distâncias. Portanto, nesse método, a etapa de
interpolação é aplicada às distâncias e não às densidades (como nos métodos tradicionais),
devendo, portanto, a etapa de cálculo de distâncias ser a mais precisa possível, calculando
distâncias que se aproximem ao máximo da distância Euclidiana. Em [HERMAN-92]
foram analisados vários métodos para cálculo de distâncias baseados no conceito de
distâncias chamfradas (chamfer distances), proposto por Borgefors [BORGEFORS-86],
que se uttliza de filtros aplicados às imagens.

Com relação à etapa de interpolação das distâncias, têm sido usadas a interpolação
linear e a interpolação por splines cúbicas, a segunda fornecendo resultados um pouco
melhores, no entanto, computacionalmente mais cara. E oportuno notar que a interpolação
de imagens de distâncias é exatamente igual à interpolação de imagens de densidades,
sendo que a única diferença é a interpretação dada aos valores associados aos pixels.

O método apresentado (proposto em [RAYA-9O] e aprimorado em [HERMAN-92])
supõe que a forma do objeto de interesse, definida pela segmentação das imagens originais,
define uma.única estrutura contígua em cada imagem, ou seja, supõe que não ocoffe
ramifrcagão do objeto de interesse entre as imagens. Sendo assim, o método falha em
resolver o problema de ramificação (branching problem), relativamente comum no caso de
imagens tomográf,rcas. No entanto, através de algumas modificações propostas para o
método, Higgins e outros [HIGGINS-93] definem como aplicar o método de interpolação
baseada na forma para reconstrução de objetos que se ramificam, tornando o método mais
complexo, entretanto, também aplicável a tais tipos de objetos.

O método de interpolação baseada na forma quando aplicado a imagens binárias
(com objeto de interesse segmentado) promove a reconstrução de um volume isotrópico já
segmentado, portanto sem preservação da informação volumétrica de densidades na cena
reconstruída. Dessa forma, esse método segue a abordagem de Reconstrução Pseudo-
Volumétrica.

Apesar de atingir os objetivos principais para os quais esse método foi inicialmente
proposto, a saber, redução do esforço interativo de segmentação e redução do efeito escada
no objeto reconstruído, esse método possui a restrição de produzir uma cena isotrópica que
não é adequada para todos os tipos de processamento 3D que possam se fazer necessários,
vma vez que não preserva a informação volumétrica de densidades, essencial para certos
objetivos. Para contornar essa restrição, esse método foi recentemente estendido
([BARRETT-93] [GREVERA-94]) de forma a ser aplicado diretamente às imagens
originais obtidas pelos dispositivos de aquisição e produzir uma cena isotrópica
preservando a informação de densidades.

3.3.2 - Interpolação Baseada na Forma para Imagens Originais de Densidades2

Com o objetivo de contornar a restrição do método original de interpolação baseada
na forma, de ser aplicado somente a imagens binárias e reconstruir volumes binários,
algumas extensões desse método foram propostas, destacando-se as soluções apresentadas

'Imagens originais de densidades são as imagens originalmente obtidas pelos dispositivos de aquisição, ou seja, imagens em tons de

cinza.
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por Barrett e Stringham IBARRETT-93] e, posteriormente, por Grevera e Udupa
[GREVERA-94]. Nesta seção será apresentada brevemente a extensão proposta em

IGREVERA-e41.
O método proposto por Grevera e Udupa ê aplicado diretamente às imagens

originais, sem a necessidade de segmentação das mesmas, e reconstrói uma cena 3D
isotrópica preservando a informação volumétrica de densidades. Como tal, pode ser
entendido como uma alternativapara os métodos tradicionais de interpolação, reduzindo o
efeito escada no volume reconstruído e recuperando, de forma mais precisa, as formas dos
objetos 3D subjacentes, ou ainda como uma alternativa para o método de interpolação
baseada na forma para imagens binárias, contornando a restrição jâ citada apresentada por
este último.

Enquanto a idéia básica do método original de interpolação baseada na forma é a de
interpolar a forma do objeto segmentado entre as imagens, o princípio da extensão proposta
para aplicação às imagens originais de densidades é o de interpolar a ooforma" da
distribuição de densidades das imagens. Essa generalização consiste, primeiramente, em
transformar as imagens (2D) de densidades em volumes 3D binários, através de um
processo chamado de transformação de elevação (lfting transform), de modo a representar
cada imagem como um volume 3D binário ou, equivalentemente, uma superficie 3D. O
método original de interpolação baseada na forma é então aplicado, não entre imagens (2D)
binárias, mas sim entre volumes (3D) binários representando a distribuição de densidades
das imagens originais. Finalmente, os volumes 3D binários interpolados são convertidos em
imagens (2D) de densidades, através de um processo chamado de transformação de
rebaixamento (collapsing transform), processo oposto à transformação de elevação, para
geração das imagens de densidades interpoladas.

A transformação de elevação (lifting transþrm) converte cada imagem original de
densidades num volume binário cujas dimensões x e y são as mesmas da imagem
correspondente e cuja dimensão z é definida pelo domínio de densidades do conjunto
original de imagens. O processo consiste em atribuir a cada voxel de coordenadas (ij,k) do
volume binário, o valor I (um) se a densidade d do pixel de coordenadas (ij) da
correspondente imagem for tal que d > k; caso contrârio, é atribuído o valor 0 (zero). O
volume binário assim gerado possui uma propriedade bastante positiva que consiste em ser
composto de exatamente um componente conectado de l's, que pode ser referenciado como
objeto, e exatamente um componente conectado de 0's, representando o fundo. Dessa
forma, pode-se supor que o volume def,rnido representa um objeto 3D conectado ou, de
forma equivalente, uma superfície 3D (borda entre o objeto 3D definido e o fundo).

Definidos os volumes binários a partir das imagens originais de densidades, o
método original de interpolação baseada na forma ([RAYA-9O] [HERMAN-92]) é aplicado
a esses volumes, produzindo volumes binários intermediários. Isto se faz através dos três
passos definidos no método original, a saber, transformação de distâncias (distance
trønsform), interpolação das distâncias e segmentação usando threshold igual a 0 (zero). A
transformação de distâncias converte os volumes binários em volumes de distâncias,
atribuindo a cada ponto (voxel) do volume o valor correspondente a menor distância desse
ponto à superficie 3D definida no volume, a qual corresponde à borda entre o objeto 3D
definido e o fundo (por convenção, pontos internos ao objeto recebem valores positivos
enquanto pontos externos, valores negativos). A interpolação ocorre entre os volumes de
distâncias, gerando volumes intermediários de distâncias, os quais são convertidos em
volumes binários através de segmentação com threshold igual a 0 (zero). A transformação
de distâncias deve ser a mais fiel possível, enquanto que a interpolação das distâncias é
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feita freqüentemente através de interpolação linear ou interpolação por splines cúbicas.

Todo essè processo de interpolação baseadana forma aplicada a volumes binários pode ser

percebido .o-o um processo de interpolação da forma de superfícies 3D (as quais

iepresentam a distribuição de densidades das imagens) e, de certa maneira, da forma dos

objetos subjacentes presentes nas imagens originais de densidades.- 
Por fim, a trãnsformação de rebaixamento (collapsing transþrm) tem o objetivo de

converter os volumes binários interpolados em imagens de densidades, num processo

oposto ao da transformação de elevação. A transformação de rebaixamento resume-se em

airibuir acadapixel de coordenadas (r,/) da imagem, o maior valot k tal que o voxel de

coordenadas Qj,k¡ do volume binário correspondente tenha associado o valor I (um), ou

seja, a densidade atribuída a cada pixel de coordenadas (U) da imagem corresponderá à

altura da coluna de voxels do objeto 3D definido dentro do volume binário nessas mesmas

coordenadas. Isso completa todo o processo de interpolação baseada na forma para imagens

originais de densidades.
Conforme resultados apresentados em IGREVERA-94], esse método de

interpolação apresenta resultados sensivelmente melhores do que aqueles apresentados

pelos métodos tradicionais de interpolação, em particular reduzindo o efeito escada nos

ob¡.tor reconstruídos. Apenas em algumas regiões de estruturas muito pequenas e

prðximas, como a região dos dentes em imagens de CT e MRT, o desempenho do método

þroposto chega a ser um pouco inferior ao dos métodos tradicionais.

O méiodo de interpolação baseada na forma para imagens originais de densidades

reconstrói um volume iiotrópico de dados através da interpolação da "forma" da

distribuição de densidades dessas imagens, as quais podem ser representadas por

superfícies 3D, e que, de certa maneira, definem a forma dos objetos subjacentes presentes

nui i-ug"ns. Como o volume é reconstruído de modo a preservar toda a informação

volumétiica de densidades da cena, esse método constitui-se numa abordagem de

Reconstrução Volumétrica.

3.4 - Interpolação Elástica Dinâmica

Um outro método de interpolação de imagens tomográficas cujo princípio é o de

interpolar a forma do objeto de interesse entre as imagens originais, ao invés das

densidades das mesmas, é o método de Interpolação Elástica Dinâmica (Dynamic Elastíc

Interpolatioz), proposto em [LIN-SS]. Na verdade , a ideia é a de interpolar os contornos do

objeto de interesse (segmentado) entre as imagens originais, gerando um número adequado

de contornos intermediários, através do conceito de matchíng elâstico proposto por Burr

[BURR-81].
O método utiliza-se de uma etapa de pré-processamento na qual os contornos do

objeto de interesse são determinados em cada uma das imagens originais. Além disso,

haíendo possibilidade de dúvida nas correspondências entre contornos entre imagens

originais ðonsecutivas, supõe-se uma prévia rotulação dos mesmos. O método proposto em

tLÑ-88] não define como seriam definidos os contornos, limitando-se a estabelecer que

seriam ãeterminados através de aproximações por polígonos. Em [UDUPA-9l] são

apresentadas diversas técnicas para tal aproximação. Uma delas consiste eñ,
primeiramente, segmentar as imagens originais, delineando o objeto de interesse, depois

ãefinir contornos detalhados a pafür das imagens segmentadas e, então, através de uma

etapa de suavização dos contornos detalhados, aproximar os mesmos por polígonos. A
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etapa de suavização dos contornos detalhados permite um controle da intensidade da

suávização; quanto maior a suavização imposta, menor será o número de pontos (vértices)

dos poligonos de aproximação e menos fiéis serão as aproximações. Parc a utilização do

método ãe interpoiação elástica dinâmica é interessante que os contornos não sejam

constituídos de muitos pontos (vértices dos polígonos de aproximação), de modo a manter

o esforço computacional de processamento dentro de limites razoâveis.

Determinados os contornos (aproximados por polígonos) do objeto nas imagens

originais e supondo, em princípio, a existência de um único contorno em cada imagem, esse

méiodo de inierpolação consiste em, para cada par de contornos originais adjacentes, gerar

um número adêquado de contornos intermediários com base no processo de matching

elástico TBURR-}11. Esse processo possui conceitos físicos e formulação matemâtica

bastante pesados puiu o escopo de revisão deste capítulo, razáo pela qual será apresentada

apenas uma visão geral do mesmo.
Denominado os contornos originais a serem interpolados, respectivamente, de

contorno inicial C1 e contorno final C, o conceito básico por trás do método é o de

identificar um o'campo de força" agindo sobre o contorno inicial Ç' = {(r,,!¡z),I < t < 
^f/} 

e

tentando transformá-lo para que seja similar ao contorno final C = {@'¡,/'¡,2'), I <i < Nz),

onde N,¡ > Nz (caso Nt 1Nz, basta inverter os papéis dos contornos inicial e hnal). Para

conseguir a transformação desejada entre esses contornos, uma família de "vetores força"

(que, 
-fisicamente, 

"onslifue- 
um campo de força) deve ser determinada, sendo que cada

ìåtoi fo.çu é definido como uma função de "puxar" ou "empurrar". A flórmula desses

vetores é relativamente complexa ([BURR-Sl] [LIN-SS] [CHEN-9O]) e leva em conta um

determinado tipo de ponderáção, de forma que um determinado ponto do contorno final

tenha maior inRuencia sobre aqueles pontos do contorno inicial mais próximos do que

sobre aqueles mais distantes dele.

öepois de fazer o registro dos centróides de ambos os contornos (inicial e f,rnal),

inicia-se, seguindo as equações dos vetores força definidos, um processo iterativo para

determinaçaõ ¿e todos os contornos intermediários necessários para a obtenção do

isotropismo desejado. Depois de gerados os contornos intermediários, ainda é necessária

u-u átupu de prõcessu-.nto que produza o efeito inverso daquele produzido pelo registro

dos ceniróides (feito antes da geração dos contornos intermediários), de modo a colocar

cada contorno na posição correta dentro da correspondente imagem. Também, um processo

de preenchimento de polígonos (region fitting [FOLEY-90] IGONZALEZ-&7D deve ser

exetutado para que todas ãs imagens interpoladas tornem-se imagens binárias, com objeto

de interesse segmentado.
O métoão apresentado considera interpolação entre um único contorno inicial e um

único contorno final. No entanto, uma grande vantagem do método de interpolação elástica

dinâmica é a facilidade de tratamento do problema de ramificação de objetos (branchíng

problem), sendo aplicável, com pouca alteração, à reconstrução em tais situações.
-Consideian 

do Ct o polígono inicial preenchido a C¡2,1 < i < n, os n polígonos finais (com

interior preenchido), e sendo I:, I < i 1n, os polígonos preenchidos obtidos na fr-ésima

imagem intermediária usandoo respectivamente, os pares (Ct ,C/), I< i < n, de polígonos

origìnais, então o contorno fînal na k-êsima imagem intermediária será simplesmente:

üqj
j=l

Dessa forma, o método proposto trata independentemente cada componente do contorno

final, aplicando o -esmo algoritmo entre o contorno inicial e cada componente isolado do
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contorno final, sendo que cada imagem intermediária é formada pela união dos

componentes intermediários definidos. Èsse método simples para tratÃment9 do problema

de ramificação pode nao funcionar satisfatoriamente no caso de existência de concavidade

em algum dos ¡z componentes do contorno final. Em [CHEN-9O], esse método foi

aprimorado para resolver esse tipo de problema'

O método ã; irt"tp"táçao étastica dinâmica, confoûne apresentado' gera um

volume isotrópico contenåo ; objeto de interesse já segmentado -(binário)' 
sendo

classificado, portanto, como uma abordagem de Reconstrução Pseudo-volumétrica' No

;;;a, .o-ó originalmente proposto emllrN-881, esse método não tinha a preocupação

i" g"rur.r- ,rúmãio intermediario ¿e ,orrto*ot de modo a atingir isotropismo' e nem

mesmo de preencher o interior dos polígonos cofrespondentes' mas sim de gerar alguns

contornos intermediários com o objetiv"o de reconstruir a superfîcie 3D do objeto de

interesse de uma i;;" mais precisa. Assim, conforme proqg¡la 
^original' 

seria uma

abordagem de Reconstrução por Superfícies (em [LIN-Sg] e ¡CHnN-lOl' esse método de

interpolaçã o para geração de conlgnos intermeäiátiot já está acoplado a um módulo

postËrior a" gèruçaiãe superfícies 3D a pafüt dos contornos interpolados)'

3.5 - Interpolação através de Mutching

o método mais tradicional de interpolação de imagens tomo€ráficas usado para

promover reconstrução volumétrica com preserváçao do conteúdo de densidades da cena é

a interpolaçao lineår. Conforme esclarecido na seção 3'2, o principal problema desse

método oco,,.e porque, durante a geração de imagéns intermediárias' a interpolação de

densidades é feita ;;p;; entre pixels pertencentes a mesma posição (x,y) de imagens

orig*uir, sendo .o."- a interpolaçao de densidades entre um pixel pertencente a uma

particular estrutura e outro pertencente ao fundo da imagem, ou entre pixels pertencentes a

diferentes estruturas. Esse tipo de problema manifestã-se na forma de borramento de

fronteiras nas imagãns intermediáriai interpoladas, b¡m como efeito escada nos volumes

reconstruídos (efeiio ainda mais evidente ïo caso de segmentação.do¡ mesmos), sendo

tanto mais grave quanto maior o espaçamento entre as imagens originais' uma vez que aS

diferenças g.o-et i.ut entre seções dê estruturas em imagens consecutivas tendem a ser

maiores conforme u.rÀ"rrtu a dístância entre as imagens. Þot t^"-plo, uma determinada

estrutura pode se 
"*pu"Ait 

ou contrair de uma imagem para apróxima, ou sofrer translação

signiflrcativa entre essas imagens'
Uma maneira bastante efetiva de tentar evitar esses efeitos indesejáveis no volume

reconstruído seria agindo diretamente na causa desses problemas' ou seja' tentando evitar a

interpolação entre pontos (pixels) pertencentes a difeientes estruturas' Dessa forma' seria

necessária ,rmu .tujpu ã" 
"äuU"t.cimento 

de correspondências entre pontos entre cada pat

de imagens originåis antes da interpolação das mesmas' sendo que a interpolação seria

feita, nesse caso, obedecendo às conespondências previamente estabelecidas' Assim' a

interpolação linear Je densidades seria f.itu nao obrþatoriamente entre pontos de mesma

posição (¿/), mas sim entre pontos com coÏîespoãdências estabelecidas' A etapa de

estabelecimento d" 
- 

coo.sponäências, chamada de etapa de matching' seria feita

pi.uiu*.rrte à etapa de interpolação, fornecendo subsídios para a execução- da mesma'

Um método de interpìlaçâo que segue essa idéia foi proposto porGoshtasby' Turner

e Ackerman [GOSHTASBY-92], como ima alternativa pa', o método de interpolação
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linear em situações nas quais a distância entre as imagens originais seja bem maior do que a
distância entre pixels vizinhos nas mesmas. A idéia do método é ilustrada na figura 3.8.

referência

Imagem destino

Figura 3.8: Duas imagens originais consecutivas (imagens referência e destino) e imagens intermediárias
geradas para obtenção de um volume de dados isotrópico. A densidade do ponto de intersecção
da linha AB com cada imagem intermediária é determinada pela interpolação linear das

densidades dos pontos A e B.

Na figura 3.8 são mostradas duas imagens originais consecutivas, as quais podem
ser denominadas de imagem referência e imagem destino. Com o objetivo de se obter um
volume de resoluções isotrópicas, é necessário que um determinado número de imagens
intermediárias seja gerado entre as imagens referência e destino. Para isso, numa prévia
etapa de matching, para todos os pontos da imagem referência são determinados os

correspondentes pontos da imagem destino. Supondo que o ponto A da imagem referência
tenha como correspondente o ponto B da imagem destino, então as intersecções da linha
AB (denominada linha de coffespondência) com as imagens intermediárias estimam as

posições dos pontos, nas mesmas, os quais correspondem aos pontos A e B. Numa etapa
seguinte, de interpolação, as densidades desses pontos são determinadas através da

interpolação linear das densidades dos pontos A e B.
O processo de matching de imagens tomográficas proposto em [GOSHTASBY-92]

é executado em dois passos distintos, um para os pontos de alto gradiente e outro para os

pontos de baixo gradiente das imagens.
Pontos de alto gradiente são, quase sempre, pontos pertencentes a fronteiras entre

tecidos. Como são pontos bastante característicos das imagens, as conespondências podem
ser determinadas através de um processo de pesquisa, no qual é selecionado como
correspondente de determinado ponto, aquele ponto da outra imagem que esteja localizado
dentro de uma pequena vizinhança centrada nas mesmas coordenadas do ponto em questão

e que tenha as características mais semelhantes, levando-se em consideração as diferenças
de densidade e gradiente, bem como diferença de posicionamento entre eles. Esse é o
primeiro passo da etapa de matching.

Definir correspondènciapara um certo ponto de uma das imagens significa definir
quais são as disparidades horizontal e vertical a serem aplicadas a esse ponto para levá-lo
ao conespondente ponto da outra imagem.

v
x
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Pontos de baixo gradiente são pontos pertencentes a regiões homogêneas das

imagens. Para esses på"t"i o estabelecimento de correspondência é mais dificil, não sendo

confiável a utllizaçio do mesmo critério (processo de þesquisa) usado .para 
os pontos de

alto gradiente. uma forma consistente de se estabelecei correspondências, nesse segundo

ñ,,i, é através do uso de informações das correspondências já determinadas no primeiro

;;;;"; bastando implementar um processo de interpolação das disparidades (horizontal e

lrrrti.u¡ definidas'po, ..ru, últimas. conforme proposto em [GOSHTASBY-92], as

disparidades para cuãu ponto de baixo gradiente são determinadas através de interpolação

Uiiirr.u. das àisparidades dos quatro p*to. de alto gradiente mais próximos do ponto em

questão e que sejam não-colineares'
Terminada a e:tapa de matching, a etapa de interpolação linear é feita de forma

trivial, seguindo u" äorr.rpondências estabelecidas. Se mais de uma linha de

correspondência passa por um determinado pixel de 
- 
uma imagem intermediária' a

ãensida¿e desse pixel é determinada pela média das densidades obtidas de cada linha'

o método de interpol açáo attavés de matching tem o objetivo de evitar o problema

de borramento de fronteiias ém imagens intermediáiias interpoladas, bem. como o efeito

escada em volumes reconstruídos. EJses problemas são ilustrados, respectivamente, pelas

figuras 3.4 e 3.5, as quais ilustram o ,.rultudo de interpolação linear aplicada às imagens

originais da f,rgura 3.j sem a etapa de matching. caso_fosse utilizada uma prévia etapa de

*oïlrirgentrãas iÀagens originais da figura j.3, d" P*u a fornecer subsídios para uma

pãrt.ri"î e6pade intefoolaçãJlinear, os iesultados seriam bem diferentes; como o pixel A

da imagem referência e o pixel B da imagem destino (ver figura 3.3) são pixels de fronteira,

uma etapa d" *otr:ir,ngbäm sucedida es--tabeleceria, provavelmente, correspondência entre

esses dois pixels, í u interpolação linear seriã feita seguindo a linha AB de

.orr.rporrAência, eíiminando (ou reduzindo) o sfsifo de b^orramento de fronteira (ilustrado

na figura 3.4) e o efeito esòada (mostraáo na figura 3.5). Dessa f911a, percebe-se a

impoñânci a da etapa de matching antes da interpolação linear das densidades em situações

onde as imagens åriginuir sejaä bastante distanciadas, situações nas quais a aplicação

dessa prévia etapa ajuda a recuperar a forma dos objetos 3D subjacentes de uma forma

muito mais eficiente e Precisa.
Esse método åe interpolação de imagens tomográficas_ reconstrói um volume

isotrópico de dados preservand'o toáo o conteúdo volumétrico de densidades da cena, o que

o caricteriza como úma abordagem de Reconstrução Volumétrica'

3.6 - Sumário dos Métodos de Interpolação Estudados

Esta seção tem a finalidade de fomecer um breve sumário dos métodos de

interpolação aé i*ugens tomográficas para Reconstrução 3D que foram estudados e

apresentados nas ,ef-åä anteriorãs. o objétivo é a apresentação resumida das características

mais importantes pu* o. propósitos deste trabalho. Portanto, os itens considerados foram,

além da abordagem de reconstrução, a preservação do conteúdo de densidades no volume

reconstruído, a manifestação dos-indesejáveis efeitos escada e de borramento de fronteiras

e o derempenho do métodb para reconstrução apafür de imagens com grande espaçamento'

Além disso, foram feitas coisiderações sobre tempo de processamento para reconstrução'

Todos estes itens estão sumarizádos na tabeta ¡.t para cada um dos métodos de

interpolação estudados.
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Interpolação através
de Matchìng

slmReconstrução
Volumétrica

Bastante reduzidos
(método atua

direta/ na causa
desses efeitos)

Relativamente
grande para

etapa de matching;
Bastante pequeno

para etapa de
intemolacão.

Muito bom

Reconstrução
Pseudo-

-Volumétrica

Interpolação
Elástica Dinâmica

Aparentemente
atenuados

(situação não
analisada)

nao

Bastante
grande

Aparentemente
razoâvel

(situação não
analisada)

Reconstrução
Volumétrica

Interpolação
Baseada na Forma

(pi imagens originais
de densidades)

Sensivelmente
atenuados

(segundo autores)
stm

Relativamente
pequeno

(maior que p/
imagens segment.)

Aparentemente
razoâvel

(situação não
analisada)

Reconstrução
Pseudo-

-Volumétrica

Interpolação
Baseada na Forma

(p/ imagens binárias
segmentadas)

Consideravelmente
atenuados

nao Relativamente
pequ€no

Aparentemente
razoável

(situação não
analisada)

Reconstrução
Volumétrica

Interpolação Linear Bastante
pronunciados

slm Bastante
pequeno

Péssimo

Abordagem
de

Reconsfrucão 3D

Efeito Escada &
Efeito Borramento

de Fronteiras

Preservação
de

densidades

Tempo de
Processamento
n/ reconstrucão

Desempenho p/
imagens c/ grande

esDacamento

Tabela 3.1: Sumário dos métodos de interpolação de imagens tomográfìcas para Reconstrução 3D estudados,

considerando os itens mais importantes para os objetivos deste trabalho.

3.7 - Outros Métodos de Reconstrução 3D

Nas seções anteriores foram expostos os principais métodos de Reconstrução 3D

qtre fazemuso de uma etapa de interpolação de imagens, vmavez que têm como objetivo a

rèconstrução de um volume isotrópico de dados. Nesta seção, como complemento, serão

citadas referências de alguns outros métodos para Reconstrução 3D, alguns deles para

Reconstrução por Superfícies.
A abordagem de Reconstrução por Superfícies tem por objetivo a reconstrução da

superfície 3D dos objetos de interesse, não havendo preocupação com isotropismo de dados

e, portanto, não havendo necessidade de etapa de interpolação de imagens para geração de

imägens intermediárias. A maioria dos métodos propostos (por exemplo, [KEPPLE-751 e

IWÀNG-S5]) começa com a detecção de contornos (2D) que descrevem as fronteiras do

õU¡eto de interesse em cada imagem e, então, as superficies são formadas através da

conexão desses contornos por meio de elementos geométricos planos Qtatches),
notmalmente triângulos, sendo que a superficie 3D assim formada é uma aproximação da

superficie real. A técnica de unir contornos através de elementos geométricos planos é
chamada de patching.
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A técnica de loftíng, que utiliza uma família de curvas paramétricas para
representação de superfícies, foi utilizada em [WU-77] num outro método de reconstrução
por superfícies. Nesse método, os contornos são tratados como curvas representadas por,B-
splines uniformes e a superfície 3D é interpolada entre os contornos através de Cardinal
splines.

O método de reconstrução por superficies adotado em [NONATO-95] consiste em

triangular os contornos definidos nas imagens originais através de Triangulações de

Delaunay (2D) e, então, gerar uma Tetraedração de Delaunay (3D) a partir das

triangulações definidas. A tetraedração determina um volume que consiste numa

aproximação do objeto 3D real, sendo que para produzir a superficie 3D aproximada basta

tomar o bordo do volume gerado, ou seja, o bordo da tetraedração.
A abordagem de Reconstrução Pseudo-Volumétrica compreende todos aqueles

métodos que, apesar de reconstruírem um volume isotrópico, o fazem de maneira
segmentada (binária), sem a preservação do conteúdo volumétrico de densidades. Em

IARITZ-SI] e [UDUPA-82], esse tipo de abordagem é utilizada de forma a produzir um
volume isotrópico binário conveniente para detecção de superficies.

Com relação à abordagem de Reconstrução Volumétrica, um método bastante

recente na ârea médica, chamado de Kriging [STYTZ-93], foi proposto para interpolação
de densidades com base nas variações estatísticas das mesmas, com o objetivo de gerar

imagens intermediárias. Esse método consiste numa técnica de estimativa estatística que

analisa o volume de dados (de forma global e local) de maneira a determinar avariabilidade
de densidades antes de proceder à interpolação das mesmas, evitando que seja feita uma

suposição de variabilidade (nem sempre correta) como acontece nos métodos tradicionais.
Além disso, esse método possibilita um cálculo da estimativa de erro nas imagens

interpoladas [STYTZ-93]. O grande problema é sua complexidade computacional e,

conseqüentemente, o tempo requerido paru execução. No entanto, esse método,

inicialmente proposto na ârea de geo-ciências para estimativa da distribuição espacial de

depósitos de minério [MATHERON-63], ainda passa por estudos para ser adaptado na ârea

médica parautilização na interpolação de imagens tomográficas para Reconstrução 3D.

3.8 - Definição de Método de Interpolação para Implementação

Após o estudo de métodos de interpolação de imagens tomográficas para
Reconstrução 3D, o objetivo foi a definição e implementação de um método mais

apropriado para interpolação de imagens originais com grande espaçamento, como uma
alternativa para o método de interpolação linear atualmente em uso no Sistema para

Reconstrução e Visualização Tridimendional de Imagens Tomográficas. Recordando, este

Sistema sendo desenvolvido no ICMSC-USP foi motivado pelo tomógrafo de RM
desenvolvido no IFSC-USP, o qual fornece imagens originais com grande espaçamento.

A idéia do referido Sistema é a reconstrução 3D volumétrica, com o objetivo de

reconstruir um volume isotrópico preservando toda a informação volumétrica de

densidades da cena. Neste caso, o método de interpolação de imagens tomográficas a ser

selecionado deve seguir a abordagem de Reconstrução Volumétrica.
Além dos métodos tradicionais (entre eles, a interpolação linear atualmente

implementada no Sistema), os métodos de interpolação estudados que seguem a abordagem
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de reconstrução volumétrica são a Interpolação Baseada na Forma para Imagens Originais
de Densidades, a Interpolação através de Matching e o Método de Kriging.

O Método de Kriging, segundo Stytz e outros [STYTZ-93], é um método bastante
promissor que, além de promover interpolação de densidades com base nas variações
estatísticas das mesmas dentro da cena, ainda permite um cálculo da estimativa de erro nas

imagens interpoladas. No entanto, é um método bastante complexo e que ainda passa por
estudos para ser adaptado para utilização na interpolação de imagens tomográficas (ver

[STYTZ-93] para maiores detalhes).
O método de Interpolação Baseada na Forma é um método de implementação

aparentemente simples e que, conforme estudos de Grevera e Udupa [GREVERA-94],
apresenta resultados sensivelmente melhores do que aqueles apresentados pelos métodos
tradicionais de interpolação. Entretanto, até que análises específicas sejam rcalizadas, o seu

desempenho para imagens originais com grande espaçamento, apesar de aparentemente
razoán el, permanece uma incógnita.

O único método que foi proposto como uma alternativa para o caso de imagens
originais mais distanciadas é o método de Interpolação através de Matchíng. Mesmo
intuitivamente, parece que a utllizagão de uma etapa de matching seja a maneira mais
efetiva de se conseguir resultados satisfatórios nessas situações, uma vez que tal processo
atua diretamente na causa dos principais problemas manifestados durante a reconstrução a
partir de imagens originais com grande espaçamento.

Portanto, optou-se, neste trabalho, por implementar o método de Interpolação
através de Matching, deixando o estudo aprofundado do Método de Kriging e da

Interpolação Baseada na Forma para imagens com grande espaçamento para trabalhos
futuros. A implementação do método selecionado, alêm de fornecer subsídios para uma
reconstrução 3D volumétrica mais precisa, ainda apresenta uma possível solução para o
problema de registro de imagens tomográficas distantes geradas pelo mesmo dispositivo de

aquisição.

3.9 - Considerações Finais

Este capítulo apresentou os principais métodos de interpolação de imagens
tomográficas estudados. Além desses métodos usados para Reconstrução Volumétrica e

Pseudo-volumétrica, foram citados ainda outros métodos de reconstrução 3D, inclusive
alguns para Reconstrução por Superfícies. Apresentados todos os métodos estudados, uma
breve análise das características dos mesmos permitiu definir o método de Interpolação
através de Matchíng como um método bastante conveniente paîa implementação, com o
intuito de atender os objetivos deste trabalho.

O próximo capítulo detalha o método selecionado e as alterações que estão sendo
propostas para o processo de matching requerido pelo mesmo.



Capítulo 4

Interpolação de Imagens Tomográficas
através de Møtchíng

4.1 - Considerações Iniciais

Neste capítulo é feita uma exposição detalhada do Método de Interpolação de
Imagens Tomográficas através de Matchíng, método que foi selecionado como alternativo
ao método de interpolação linear, no caso de interpolação de imagens com grande
espaçamento, para Reconstrução 3D. Além das alterações que estão sendo propostas para
esse método (relativamente ao método apresentado na literatura [GOSHTASBY-92]), são

fornecidas informações complementares sobre sua implementação. O algoritmo do método
também é apresentado no final do capítulo.

Para um dado conjunto de imagens tomográficas, as diferenças geométricas entre
estruturas médicas em imagens sucessivas são tanto menores quanto menor for o

espaçamento entre as imagens. Se a distância entre as imagens sucessivas não for muito
maior do que a distância entre pixels consecutivos dentro das mesmas, então o tradicional
método de interpolação linear pode gerar razoavelmente o volume isotrópico desejado para
a Reconstrução 3D. Caso contrátrio, ê conveniente que, numa prévia etapa de matching,
sejam estabelecidas corespondências entre pontos (pixels), entre cada par de imagens,
antes da interpolação linear de densidades que deverá, nesse caso, obedecer às

correspondências previamente estabelecidas.
Conforme já foi relatado, sem a etapa de matclting, a interpolação de densidades é

feita sempre entre pixels de mesmas coordenadas, o que geralmente provoca um efeito de
borramento de fronteiras nas imagens intermediárias interpoladas (ver figura 3.4), uma vez
que pode promover interpolação entre pontos de diferentes estruturas; além disso, a
visualização de cortes sagitais e coronais do volume isotrópico reconstruído torna evidente
um pronunciado efeito escada (ver flrgura 3.5). A etapa de matching tenta evitar ou
amenizar esses artefatos indesejáveis. Considerando imagens originais com grande
espaçamento, acreditamos que aúilízação de uma prêvia etapa de matchíng seja realmente
o meio mais efetivo de se obter resultados eficientes, vma vez que essa solução atua

diretamente na causa dos problemas citados, tentando evitar a interpolação entre pontos
pertencentes a diferentes estrufuras ou entre pontos de fundo e pontos de estrufuras.

4.2 - Visão Global do Método

O método de Interpolação atravês de Matching implementado neste trabalho é uma
modificação do método proposto na literatura [GOSHTASBY-92], diferindo
significativamente na implementação do processo de matching. A idéia do método se
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resume em, para cada par de imagens originais, efetuar-se uma etapa de matching dessas
imagens seguida por uma etapa de interpolação propriamente dita.

Uma visão global desse método já foi fomecida no capítulo 3, estando representada
na figura 3.8, a qual ilustra o estabelecimento de correspondência entre pontos entre duas
imagens originais consecutivas (denominadas de imagem referência e imagem destino)
durante a etapa de matching, fomecendo subsídios para a etapa seguinte de interpolação
linear; a etapa de interpolação é executada seguindo as coffespondências estabelecidas na
etapa anterior (de matchíng) e se encarrega de gerar um número adequado de imagens
intermediárias, entre as imagens referência e destino, paîa a reconstrução de um volume de
resoluções isotrópicas.

Em resumo, a etapa de matching tem o objetivo de determinar as posições, nas
imagens intermediárias, dos pixels que coffespondem a determinados pixels das imagens
originais, enquanto que a etapa de interpolação linear encaffega-se de definir as densidades
dos pixels, das imagens intermediárias, assim localizados.

O processo de matching implementado, ponto crucial do método, toma vantagem de
algumas características especiais de imagens tomográficas [GOSHTASBY-92]:

o Imagens consecutivas estão aproximadamente alinhadas, ou seja, a conespondência de
um ponto de uma imagem encontra-se dentro de uma pequena âtea centrada nas mesmas
coordenadas da imagem seguinte;

o Há continuidade nas correspondências, isto é, pontos vizinhos em uma imagem têm
como correspondentes pontos muito próximos (vizinhos, na maioria das vezes) na
imagem adjacente;

o As diferenças geométricas entre imagens consecutivas são locais.

Uma característica do processo de matching proposto e, portanto, do método de
Interpolação de Imagens Tomográficas implementado neste trabalho, é que não é

necessário qualquer tipo de segmentação das imagens. Levando-se em conta que processos
automáticos confiáveis de segmentação são sempre muito difíceis de serem obtidos e que,
normalmente, tais processos são executados de forma interativa, essa característica é

realmente de extrema importância.
Nas próximas seções serão detalhadas ambas as etapas do método, etapa de

matchíng e etapa de interpolação linear, conforme foram implementadas.

4.3 - A Etapa de Møtching

Considerando que imagens tomográficas originais consecutivas têm pequenas
diferenças geométricas entre si, pode-se imaginar o processo de matchíng como o processo
de se definir as deformações locais a serem aplicadas a uma das imagens de cada par para
transformá-la na outra. Usando os termos já definidos, para cada par de imagens originais,
devem-se definir as deformações locais a serem aplicadas à imagem referência com o
objetivo de transformá-la geometricamente na imagem destino. Paru determinar as
deformações desejadas, para cada ponto da imagem referência, deve-se definir um ponto
correspondente na imagem destino, ou seja, devem-se definir as disparidades
(deslocamentos) horizontal e vertical a serem aplicadas a esse ponto da imagem referência
para levá-lo ao correspondente ponto da imagem destino.
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Note-se que todos os pontos da imagem referência terão correspondentes definidos
na imagem destino, mas nem todos os pontos da imagem destino terão correspondentes
definidos na imagem referência. Isso pode ocasionar a existência de alguns pontos das
imagens intermediárias sem correspondentes definidos nas imagens originais, uma vez que
é possível que nenhuma linha de õorrespondêncial passe por determinados pontos desias
imagens intermediárias, problema que será resolvido durante a etapa de interpolação,
conforme será mostrado oportunamente.

É interessante observar que processos de matching geralmente determinam
correspondências entre os mesmos pontos em duas imagens da mesma cena; essas duas
imagens podem representar a cena de ângulos distintos ou através de modos de aquisição
diferentes, mas geralmente representam a mesma cena. No caso de matching para
interpolação de duas imagens tomográflrcas consecutivas, não é o que acontece, uma vez
que cada uma das imagens representa uma fatia diferente, portanto, uma cena diferente.
Nesse caso, deve-se considerar que o processo de matching deve tentar estabelecer
correspondência entre pontos que pertençam ao mesmo tipo de tecido e possuam
características bastante semelhantes; desse modo, o processo de matching deve ser bastante
fiel, principalmente para os pontos pertencentes às fronteiras entre tecidos, ou seja, pontos
de alto gradiente de densidades. Sendo assim, a etapa de matching proposta é executada em
dois passos distintos, de forma geral, um para os pontos de alto gradiente (primeiro passo) e

outro para os pontos de baixo gradiente (segundo passo). Na verdade, primeiramente tenta-
se definir correspondência para todos os pontos de alto gradiente da imagem referência;
depois, para todos os pontos de baixo gradiente e para aqueles pontos de alto gradiente para
os quais não se tenha conseguido definir correspondência no primeiro passo. A distinção
entre pontos de alto e baixo gradiente é feita através da definição de um valor limiar
(threshold), o qual se constitui em um dos parâmetros do processo de matching, como será

discutido numa seção adiante.
Neste trabalho, o primeiro passo da etapa de matchíng foi implementado conforme

proposto na literatura. Para o segundo passo, estão sendo propostas modificações
significativas, conforme será explicado oportunamente, juntamente com as justificativas
para tais novas propostas.

4.3.1- Mutchíng de Pontos de Alto Gradiente

Esse primeiro passo da etapa de matching tem o objetivo de tentar estabelecer
correspondência para todos os pontos de alto gradiente da imagem referência, tendo sido
implementado conforme proposto em [GOSHTASBY-92], com algumas poucas diferenças.
Nessa referência, a proposta era autilização de um operador 2x2 para cálculo de gradiente.
Na implementação feita neste trabalho, foram usados os operadores de Sobel (3x3)

[GONZALEZ-87], ùma vez que tais operadores reduzem, teoricamente, o efeito de ruídos
nos dados UAIN-891.

Pontos de alto gradiente são, normalmente, pontos pertencentes a fronteiras entre
tecidos ou mesmo fronteira entre um tecido e o fundo da imagem. Para tais pontos,
correspondências podem ser encontradas de uma maneira mais fácil, pois são pontos
bastante característicos das imagens. Portanto, para esses pontos, as corespondências são

' Linha de correspondência é a linha imaginária ligando dois pontos conespondentes (um da imagem referência e um da imagem destino).
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determinadas através de um processo de pesquisa, o qual procura determinar pontos com
características bastante semelhantes entre as imagens, conforme esclarecido a seguir.

Para cadaponto de alto gradiente da imagem referência, um ponto correspondente é

procurado numa pequena vizinhança da imagem destino. Essa pequena vizinhança
(chamada de janela de pesquisa) é urn círculo cujo centro está nas mesmas coordenadas do

ponto da imagem referência para o qual se procura correspondência e cujo raio, medido em
pixels, deve ser o valor do maior deslocamento esperado para pontos correspondentes entre

as duas imagens. O deslocamento entre pontos correspondentes é justamente o que já foi
chamado de disparidade. A flrgura 4.1 ilustra a janela circular de pesquisa definida na

imagem destino para procura de ponto corespondente a determinado ponto de alto
gradiente da imagem referência. O raio a ser usado para definir o que foi denominado de
janela de pesquisa é outro parâmetro do processo de matching; valorcs apropriados para

esse parâmetro também serão discutidos numa seção específica.

Imagem referência

x

z

Imagem destino

Figura 4.1: Definição de janela circular de pesquisa na imagem destino para definição de correspondência
para determinado ponto de alto gradiente da imagem referência durante o primeiro passo da etapa

de matching.

Para determinar as correspondências, nesse primeiro passo, são levadas em

consideração as diferenças de densidades e gradientes entre os pontos, bem como a

diferença de posicionamento geométrico (disparidade) entre eles. Paru isso, em

[GOSHTASBY-92] foi definido um vetor custo que pode ser usado para medir a

dissimilaridadez entre dois determinados pontos. Apesar de ser possível a definição de

outras medidas de dissimilaridade entre pontos, preferiu-se adotar, neste trabalho, a

proposta da citadareferência. O vetor custo pode ser calculado entre um determinado ponto
(x,y) da imagem referência e outro determinado ponto (r',y') da imagem destino, da

seguinte maneira:

'O termo "dissimilaridade" (que não existe na Língua Pornrguesa) é introduzido aqui para denotar a diferença existente entre dois pontos,

ou seja, quão diferentes são estes pontos com relação a densidade, gradiente (magnitude e direção) e posicionamento geométrico.

v
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C(x,y,x',y') = pI.lD(x,y) - D'(x',y)l . i +

p2.lM(x,y) - M'(x',y)l .i +

p3.10(x,y) - 0'(x',y)l .k +

p4.dist((x,y),(x' ,y')) . I

onde D(x,y), M(x,y) e O(x,y) são, respectivamente, a densidade, a magnitude do gradiente e

a direção do gradiente do ponto (x,y) da imagem referência e D'(x',y'), M'(x',y') e 0'(x',y')
são, respectivamente, a densidade, a magnitude do gradiente e a direção do gradiente do

ponto (x',y') da imagem destino. O último componente do vetor custo é a distância
Euclidiana entre os pontos (*,y) e (x',y') supondo os dois no mesmo plano, ou seja, a

diferença de posicionamento geométrico entre esses pontos.
Como a diferença entre direções de gradiente de dois pontos não pode ser maior que

180o, se l0(x,y)-0'(x,/)l>180o, esse valor deve ser substituído por 360"-10(x,y)-Ù'(x',y')1.
Para calcular a dissimilaridade entre dois pontos (x,y) e (x',y), usa-se o módulo do

vetor custo (vetor de quatro dimensões) assim definido. Como se percebe, essas medidas de

dissimilaridade, que são usadas para se tentar estabelecer correspondências, levam em

consideração as densidades e gradientes dos pontos e a disparidade entre eles. Os valores
pI, p2, p3 e p4 são os pesos que especificam a importância relativa entre os fatores

considerados na procura por pontos correspondentes. Esses quatro valores são também

parâmetros do processo de matching, a serem discutidos no momento oportuno.
Com o objetivo de permitir que a importância relativa entre os fatores seja

controlada exclusivamente pelos parâmetros do processo de matching, devem-se

normalizar as diferenças de magnitude de gradiente e direção de gradiente para o mesmo

domínio de valores das diferenças de densidades (por exemplo, no caso do tomógrafo de

RM do IFSC-USP, domínio [0,255]). A disparidade possui um domínio de valores bem
menor, entre 0 e o raio da janela de pesquisa. Portanto, as coffespondências são

estabelecidas levando-se em conta principalmente as densidades e os gradientes dos pontos,

sendo a disparidade usada como critério de desempate quando uma única correspondência

não puder ser definida levando-se em conta somente essas informações, situação na qual é

selecionada, dentre as prováveis correspondências, aquela que apresentar a menor diferença
de posicionamento geométrico.

Dada a definição do vetor custo, o processo de pesquisa consiste em, para cada

ponto (x,y) de alto gradiente da imagem referência, procurar um ponto correspondente
(x',y') dentro da janela de pesquisa da imagem destino. Uma vez que somente pontos de

alto gradiente podem passar por um tal processo de pesquisa de forma confiável, somente
pontos de alto gradiente dentro da janela de pesquisa da imagem destino são considerados.

Dessa forma, através do módulo do vetor custo, é calculada a dissimilaridade entre o ponto

de alto gradiente (r,y) da imagem referência e cada ponto de alto gradiente (x¡',yi')
pertencente à janela de pesquisa da imagem destino. O ponto (x¡',y¡) que produzir o menor
módulo de vetor custo será o ponto de menor dissimilaridade com relação ao ponto (¿y),
sendo selecionado como ponto correspondente. Como se nota, é possível que alguns pontos

de alto gradiente da imagem referência não encontrem, nesse primeiro passo da etapa de

matchíng, correspondência na imagem destino, pois, apesar de ser pouco provável, pode

não haver qualquer ponto de alto gradiente na janela de pesquisa dessa imagem destino.
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Correspondências estabelecidas dessa forma podem não ser corretas ou consistentes,
principalmente quando se considera que as duas imagens correspondem a duas fatias
tomográficas distintas. Uma das características de imagens tomográficas adjacentes é que

elas estão aproximadamente alinhadas, sendo que as diferenças geométricas de estruturas
entre elas são pequenas e locais. Dessa forma, para manter consistência na etapa de

møtching, deve haver continuidade nas correspondências, ou seja, pontos vizinhos em uma
imagem devem ser mapeados em pontos vizinhos (ou muito próximos) na imagem
adjacente. O processo de matching', como descrito ate agora, não garante que isso ocorra.
Se correspondências erradas não ocorrerem de forma coletiva, pode-se usar esse critério de

continuidade (ou restrição de continuidade) para detectar e corrigir tais correspondências
mal estabelecidas. Isso pode ser feito através do uso de filtro da mediana, re-estabelecendo
disparidades para determinados pontos, agorc de forma consistente, quando as mesmas

forem consideravelmente maiores ou menores que as dos pontos vizinhos imediatos.
Através do uso de um filtro 3x3, para cada ponto (x,y) de alto gradiente da imagem
referência com coffespondência já estabelecida, tomam-se, como novas disparidades

(horizontal e vertical) para esse ponto, as medianas das disparidades dos z < 9 pontos de

alto gradiente dessa vizinhança 3x3 que já possuam disparidades estabelecidas. No entanto,
esse processo de detecção e correção de correspondências mal definidas usando a restrição
de continuidade ainda falha se esse tipo de problema ocorrer coletivamente, ou seja, a

maioria dos pontos davizinhança 3x3 tiver correspondências definidas de forma errada.

Restando ainda correspondências erradas, pode-se ainda tentar corrigi-las repetindo
todo o processo descrito até o momento, mas no sentido inverso, isto é, da imagem destino
para a imagem referência, e preservando somente as corespondências igualmente definidas
em ambos os sentidos, as quais serão, portanto, correspondências bastante confiáveis. Mais
vma vez, percebe-se que é possível que pontos de alto gradiente da imagem referência
fiquem sem coffespondentes definidos na imagem destino nesse primeiro passo da etapa de

matching.
Ao final desse passo de matchíng de pontos de alto gradiente, tem-se disparidades

estabelecidas para uma parcela desses pontos da imagem referência. A porcentagem de
pontos da imagem referência que já terão disparidades estabelecidas depois desse passo

depende de vários fatores, não somente das imagens, mas também dos parâmetros

selecionados para o processo de matching, principalmente o parâmetro que estabelece o

threshold que distingue pontos de alto e de baixo gradiente de densidades. Os parâmetros

do processo de matching serão tratados com maiores detalhes numa seção específica, mas,

desde jâ, alerta-se para o fato de que a porcentagem de pontos com corespondência já
estabelecida nesse passo afeta diretamente o próximo passo, de matchíng de pontos de

baixo gradiente, umavez que nesse segundo passo são usadas as disparidades definidas no
primeiro.

4.3.2 - Møtchíng de Pontos de Baixo Gradiente

O segundo passo da etapa de matching tem o objetivo de definir correspondência
para todos os demais pontos da imagem referência. Incluem-se, portanto, não somente

todos os pontos de baixo gradiente, mas também aqueles pontos de alto gradiente para os

quais não se tenha conseguido estabelecer correspondência no primeiro passo. Como, na
sua grande maioria, estes são pontos de baixo gradiente, dá-se o mesmo tratamento a todos
eles, tratando-os como se fossem todos pontos de baixo gradiente.
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Pontos de baixo gradiente são pontos pertencentes a regiões homogêneas das

imagens, sendo mais dificil estabelecer coffespondências para tais pontos. Para esses

pontos, não se pode usar o mesmo critério usado para os pontos de alto gradiente, uma vez
que pontos próximos, dentro de regiões homogêneas, têm densidades e gradientes muito
semelhantes.

Uma forma consistente de se estabelecer correspondências, neste segundo passo, é

através do uso de informações das correspondôncias já estabelecidas no primeiro. Assim,
para definir as disparidades horizontal e vertical para esses pontos (o que significa
determinar correspondências para os mesmos), basta implementar um processo de

interpolação das disparidades dos pontos que já as têm definidas no primeiro passo. Este é

realmente um modo bastante consistente de se definir tais correspondências, pois respeita a

restrição de continuidade.
Para este passo da etapa de matching, está sendo proposta uma nova forma de

execução, diferente daquela proposta na literatura [GOSHTASBY-92]. Nesta referência,
sugere-se um processo de interpolação bi-linear paru a determinação de correspondências
para esses pontos, em sua grande maioria, pontos de regiões homogêneas. Esse processo
consistiria em determinar as disparidades para cada um desses pontos através da
interpolação bi-linear das disparidades dos quatro pontos com disparidades estabelecidas no
primeiro passo, não-colineares e mais próximos do ponto em questão.

A implementação, conforme proposta em [GOSHTASBY-92], apresenta alguns
problemas. Primeiro, não estabelece como deve ser feita a definição dos quatro pontos mais
próximos de determinado ponto. Uma maneira de se fazer isso, por exemplo, seria através

da utilização de Diagramas de Voronoi Generalizados [PREPARATA-88], estrutura cuja
construção, no entanto, constitui-se num processo razoavelmente complexo e bastante
demorado. Segundo, não fica bem estabelecida a resolução do problema de definição de

correspondência para pontos de regiões homogêneas pertencentes ao fundo da imagem,
rtma vez que esses pontos podem estar bastante distantes de qualquer ponto com
disparidades já estabelecidas no primeiro passo. Em princípio, seria interessante um
tratamento diferenciado para tais pontos, o que não é sugerido nesta referência.

Diante desses problemas, optou-se por um método diferente e inovador para essa

aplicação de matching de imagens tomográficas para interpolação. A nova proposta para
esse segundo passo, bastante consistente e respeitando a restrição de continuidade, resume-
se em:

o Primeiro, construir uma triangulação, tendo como vértices os pontos da imagem
referência com coffespondências já definidas no primeiro passo; a construção da
triangulação define o fecho convexo de tal conjunto de pontos;

o Segundo, deflrnir disparidades para os pontos das regiões homogêneas da imagem
referência que estejam dentro do fecho convexo definido pela triangulação (grande
maioria são pontos da estrutura de interesse), através de um processo de interpolação
linear das disparidades dos vértices do triângulo que contém cada ponto;

o Terceiro, definir disparidades para os pontos das regiões homogêneas da imagem
referência fora do fecho convexo da triangulação (grande maioria são pontos do fundo
da imagem), através de um processo que foi denominado de extrapolação.

As duas primeiras fases desta proposta consistem nautllização de triangulações para
a interpolação de dados de pontos irregularmente distribuídos no plano, problema que é
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apresentado no anexo A, onde se define que a triangulação de Delaunay ê, a mais
apropriada para esse tipo de aplicação.

As justificativas para a implementação desse segundo passo da etapa de matchíng
seguindo esta nova proposta, ao invés da implementação proposta na literatura são

basicamente as seguintes:

o a construção da triangulação de Delaunay jâ define o fecho convexo do conjunto de
pontos de alto gradiente com disparidades consistentemente definidas no primeiro passo

da etapa de matching. Assim, no segundo passo, pode-se tratar de forma distinta os

pontos de regiões homogêneas internos ao fecho (os quais são, normalmente, pontos
pertencentes à estrutura de interesse) e os pontos de regiões homogêneas externos ao

fecho (que geralmente são pontos de fundo). Esse tratamento distinto é bastante

desejável, não sendo previsto na proposta da literatura;
. a nova proposta de implementação define de forma clara e consistente as disparidades

para os pontos de regiões homogêneas pertencentes ao fundo da imagem, como se verá
adiante.

Com relação a resultados fornecidos por esta nova proposta, estes deverão ser

bastante parecidos com os apresentados pelo método proposto na literatura

[GOSHTASBY-92] para os pontos das regiões homogêneas internos ao fecho convexo,
uma vez que o processo de interpol ação, ao invés de quatro pontos mais próximos, usa três
pontos, os quais nem sempre são os mais próximos, mas na enorrne maioria das vezes são,

devido ao uso de triangulações de Delaunay [CRONIN-86]. Para os pontos das regiões
homogêneas externos ao fecho convexo definido pela triangulação, os quais são geralmente
pontos do fundo da imagem, os resultados deverão ser melhores, uma vez que está sendo
proposto um processo de extrapolação específico para tais pontos.

Cada uma das fases da nova proposta será discutida nas seções seguintes. As duas
primeiras fases, triangulação de Delaunay e processo de interpolação (interpolação através
da triangulação definida), serão tratadas de forma mais resumida, apenas particularizando
para o problema específico em questão, uma vez que são tratadas de forma geral no anexo
A. A terceira fase, processo de extrapolação, será discutida mais detalhadamente.

4.3.2.1- Triangulação de Delaunay

O objetivo é a construção de uma triangulação de Delaunay, tendo como vértices os

pontos de alto gradiente da imagem referência com corespondências já definidas no
primeiro passo da etapa de matching, com o intuito de fornecer subsídios para a

interpolação das disparidades dos pontos das regiões homogêneas dessa imagem neste

segundo passo.

A utilização da triangulação de Delaunay para interpolação de pontos
irregularmente distribuídos no plano é discutida no anexo A, onde se argumenta sobre a
melhor adequação desse tipo de triangulação para este propósito específico, devido as suas

características apropriadas.
No entanto, deve-se definir o algoritmo a ser usado para construção desta

triangulação, o qual deve ser o mais eficiente para o problema em questão. As grandes
preocupações devem ser, não somente a utilizaçáo de um algoritmo eficiente para
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construção da triangulação, como também a criaçáo de uma estrutura de dados para

armazenaÍ tal triangulação que seja adequada à aplicação para a qual a mesma é necessária.

Ou seja, a estrutura de dados criada deve permitir acesso fácil e rápido parc a particular

aplicação.
A ordem de complexidade dos algoritmos mais eficientes para construção da

Triangulação de Delaunay é, conforme provado em [SHAMOS-75], O(n.logn). No entanto,

para 
-a 

implementação específica de interpolação a partir de dados irregularmente

äirttibnídoJ no plano, os quais se constituem nos pontos com colrespondências já definidas

no primeiro passo da etapa de matching, foi adotado o algoritmo proposto por Lawson

[LAWSON-//] (ver anexo A) por ser um algoritmo simples, que se utiliza de uma estrutura

de dados também simples e eficiente tanto para a construção da Triangulação de Delaunay

como para a fase seguinte de interpolação, como será esclarecido na próxima seção. A
única desvantagem é que, conforme Lawson [LAWSON-77f, a ordem de complexidade do

algoritmo ê O(n4/\, menos eficiente que O(n.lo9n), o que, entretanto, não chega a

prejudicar o desempenho da implementação, uma vez que é relativamente pequeno o

ttú-.ro n de pontos das imagens tomográficas usados para triangulação. O número de

pontos a serem posteriormente interpolados é muito maior e para a localização desses

þontos dentro dã triangulação, a estrutura de dados construída por esse algoritmo é

altamente eficiente, como também será explicado.
É oportuno esclarecer que, para o problema em questão, a estrutura de dados

simples utiiizadapelo algoritmo de Lawson, explicada no anexo A (ver figura 4.10), é mais

eficiente inclusivè que estruturas de árvore, as quais têm freqüentemente sido utilizadas

para armazenamentõ de triangulações devido à eficiência do algoritmo de construção da

iriangulação e, principalmente, do algoritmo para posterior recuperação de informações.- 
Conforme demonstrado em [TEILLAUD-93] e [WATSON--], estruturas de árvore

permitem não somente uma construção ráryida da triangulação, mas também um acesso

iapiAo para se determinar qual triângulo contém determinado ponto em seu interior. De

fito, a pesquisa em estruturas de árvore é ráryída; no entanto, para cada ponto sendo

pesquisado, deve-se começar a pesquisa novamente pela raiz da árvore. Considerando,

entretanto, que uma imagem constitui-se de uma grade retangular de pontos e que é

necessário definir valores (disparidades) para todos' eles (o que implica determinar o

triângulo que contém cada um deles), poder-se-ia percoffer essa grade por linhas ou

colunas, mãs, de qualquer forma, o próximo ponto a ser pesquisado seria quase sempre

vizinho do ponto anterior e, provavelmente estaria dentro do mesmo triângulo, sendo

conveniente, portanto, começar a pesquisa pelo triângulo que contivesse o ponto

anteriormente pesquisado. Esse tipo de informação não pode ser usada diretamente em

estruturas de árvores, sendo, no entanto, facilmente usada com a estrufura de dados adotada

pelo algoritmo de Lawson, como será esclarecido na próxima seção.

3Na verdade, só para os pontos com conespondências não estabelecidas no primeiro passo da etapa de matching, os quais, no entanto, se

constituem na grande maioria,
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4.3.2.2- Processo de Interpolaçâo

A interpolação de pontos através da triangulação dos mesmos também está exposta
no anexo A (seções 4.3 e 4.4). No caso específico, o problema é a definição de

disparidades para os pontos das regiões homogêneas da imagem referência que estejam
dentro do fecho convexo definido pela triangulação dos pontos de alto gradiente com
disparidades já definidas no primeiro passo da etapa de matching.

Para cada ponto de regiões homogêneas, o problema resume-se em determinar o
triângulo que o contém e, então, determinar as disparidades desse ponto através de
interpolação linear das disparidades dos vértices desse triângulo. Os pontos descobertos
como pontos exteriores à triangulação terão disparidades definidas pelo processo de

extrapolação, discutido na próxima seção.

O algoritmo de pesquisa para determinação do triângulo desejado, exposto
textualmente no anexo A, é bastante simples. Nesse anexo, onde o algoritmo é explicado de

forma geral (ver seção 4.3), é identificada uma grande vantagem da estrutura de dados

adotada (ver figura A.10), uma vez que a determinação do vizinho de determinado
triângulo através de determinada aresta, conforme necessário para determinação do
triângulo desejado, pode ser feita através da simples inspeção do registro correspondente a

esse triângulo. Além disso, o algoritmo de pesquisa, juntamente com a estrutura de dados

adotada, são particularmente muito eficientes para o caso de interpolação de pontos de uma
grade retangular, como é o caso, uma vez que a pesquisa, conforme relatado na seção

anterior, pode ser iniciada com o triângulo no qual o ponto anterior tenha sido encontrado.

Quando se inicia uma nova linha (ou coluna) da grade retangular, a pesquisa pode ser
iniciada com o triângulo no qual o primeiro ponto da linha (ou coluna) anterior tenha sido
encontrado. Escolhendo dessa forma o triângulo inicial para pesquisa, normalmente o
primeiro triângulo pesquisado é o triângulo requerido, sendo que a estrutura de dados

definida permite a recuperação das informações desse triângulo inicial através de acesso

direto ao registro correspondente ao mesmo.
Determinado o triângulo, a interpolação linear pode ser feita conforme explicado no

anexo A (ver seção A.4.4). A interpolação linear foi escolhida não somente por ser ráryida,

como também por ser suficiente, uma vez que a restrição de continuidade, pela qual 
^o

método tem se pautado, ,prega, na verdade, continuidade somente de classe C'.
Interpolações de classe Ct poderiam fornecer resultados melhores, mas a um custo
computacional bem mais alto.

4.3.2.3- Processo de Extrapolação

O processo de extrapolação consiste no estabelecimento de correspondências
(definição de disparidades) para todos os pontos da imagem referência que estejam fora do
fecho convexo definido pela triangulação, ou seja, para todos os pontos que extrapolam os

limites da triangulação.
A definição de correspondências através de um processo diferenciado para esses

pontos é bastante natural, vmavez que tais pontos possuem características distintas das dos
pontos de regiões homogêneas internos à triangulação (ou seja, internos ao fecho convexo
definido pela triangulação), na medida em que os primeiros são usualmente pontos
pertencentes ao fundo da imagem enquanto que os últimos são geralmente pontos
pertencentes à estrutura presente na imagem. Essa diferenciação no tratamento desses
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pontos faz parte da nova proposta deste trabalho para a etapa de matchin-s, não estando
previ sta na propo sta original IGO S HTSABY -92].

Para esses pontos externos, extremo cuidado deve ser tomado. Pontos externos à

triangulação que estejam a uma distância suficientemente grande da mesma, com certeza
são pontos pertencentes ao fundo da imagem e, pata esses pontos, podem-se atribuir
disparidades nulas sem qualquer risco de comprometimento do processo de matchirg. No
entanto, pontos externos à triangulação, mas que estejam bem próximos dela, podem ser
pontos pertencentes à estrufura presente na imagem ou ao fundo e, de qualquer forma, são

pontos próximos à fronteira dessa estrutura. Em assim sendo, a correta atribuição de

disparidades aos mesmos é crítica para a qualidade do processo de matching, pois
correspondências estabelecidas de forma inconsistente para esses pontos, podem causar o

indesejável efeito escada no objeto 3D reconstruído.
Para manter a consistência do processo de matchíng, deve-se continuar respeitando

a restrição de continuidade nas coffespondências; portanto, não pode haver mudanças
bruscas de disparidades entre pontos vizinhos da imagem referência. A solução adotada
para uma extrapolação segura e consistente foi a de definir um anel, de determinada
espessura, em torno da triangulação, de forma que os pontos exteriores a esse anel sejam,
seguramente, pontos pertencentes ao fundo da imagem e possam, portanto, receber
disparidades nulas (ver figura 4.2). Para os pontos internos ao anel, mas externos à

triangulação, as disparidades são atribuídas variando linearmente desde zero (disparidade
nula que é atribuída aos pontos externos ao anel), para os pontos na fronteira externa do
anel, até as disparidades dos pontos pertencentes à fronteira da triangulação,para os pontos
na fronteira interna do anel, uma vez que a fronteira intema do anel coincide com a

fronteira da triangulação. Dessa forma, não ocorrem mudanças bruscas de disparidades e,

assim, as conespondências estabelecidas seguem a restrição de continuidade.

A
triangulação de Delaunay

anel de extrapolação

Figura 4.2: Triangulação de Delaunay com anel estabelecido para o processo de extrapolação. Pontos da
região A têm como pontos da triangulação mais próximos, pontos pertencentes a uma aresta de

fronteira da mesma. Pontos da região B têm como ponto da triangulação mais próximo, um
vértice de fronteira da mesma.

B
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Para a implementação do processo de extrapolação,para cada ponto dentro do anel

definido, deve-sè determinar o ponto da triangulação mais próximo. Tal ponto mais

próximo pode ser um ponto pertencente a uma aresta de fronteira datriangulação, como é o

õaso dos pontos pertencentes à região A da figura 4.2, ou pode ser um vértice de fronteira

da triangulação, caso dos pontos pertencentes à região B da frguta 4.2.

Ã questão óbvia se resume em como definir a espessura do anel. Conforme já foi
explicado, no passo de matching dos pontos de alto gradiente (primeiro passo), o processo

de pesquisa para estabelecimento de correspondência determina uma janela circular de

pes[uisã na imagem destino, cujo raio, medido em pixels, é um dos parâmetros do processo

de matching. Portanto, a maior disparidade possível estabelecida durante o primeiro passo

da etapa de matching é igaal ao raio da janela de pesquisa. O segundo passo da etapa de

matching, durante o processo de interpolação, define disparidades através de interpolação

das disparidades definidas no primeiro passo, usando combinações lineares das mesmas,

podendõ-se concluir, portanto, que a maior disparidade possível estabelecida para todos os

pontos dentro da triangulação seja realmente igual ao raio da janela de pesquisa. Dessa

iot-u, fica claro que a espessura do anel deve ser pelo menos maior que o raio definido.

Também, intuitivamente, não deve ser muito maior que tal raio, devendo ser proporcional

ao mesmo. Assim, numa escolha aparentemente razoáxel, adotou-se a espessura do anel,

medida em pixels, como sendo igual ao dobro do raio da janela de pesquisa.

A figura 4.3 esquematiza o resultado esperado da extrapolação em algumas

situações. Ai ilustrações representam o matching feito para os pontos fora da triangulação

através do processo de extrapolação, usando espessura do anel igual ao dobro do raio da

janela de þesquisa. O que está ilustrado, entenda-se bem, é um corte num plano

perpendicular ãos planos definidos pelas duas imagens originais consecutivas (imagem

iefðrência e imagem destino). As situações ilustradas são de imagens consecutivas cuja

estrutura de intðresse expande-se, contrai-se, sofre translação ou não sofre qualquer

alteração geométrica de uma das imagens para a seguinte. Como as ilustrações representam

cortes, as imagens (2 dimensões) reduzem-se a linhas (1 dimensão) e, portanto, representa-

se somente uma única disparidade (ou horizontal ou vertical).
Como se percebe pelas ilustrações da figura 4.3, o processo de extrapolação tem o

efeito de fazer uma transição suave entre as disparidades das bordas da estrutura de

interesse presente na imagem (aproximadamente a borda do fecho convexo) e as

disparidadès do fundo da imagem (disparidades nulas), sempre respeitando a restrição de

continuidade, e sendo responsável pela diminuição ou eliminação do efeito escada nas

bordas da estrutura no volume reconstruído.

processo de extrapolaçãoprocesso de extrapolação
#l-

fora (disp=O) dentro anel

processo de interpolação

referência
€l#

dentro anel fora (disp=O)

destino

a) Estrutura de interesse expande-se.
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processo de extrapolação
€l
fora (disp=Q) dentro anel

processo de extrapolação
<<-.----->
fora (disp=O) dentro anel

processo de extrapolação
<------+l
fora (disp=Q) dentro anel

processo de interpolação

referência

processo de interpolação

referência

processo de extrapolação<-------->l<-->
dentro anel fora (disp=Q)

/lillill
destino

b) Estrutura de interesse retrai-se.

processo de extrapolação
læ

iililr

dentro anel fora (disP=Q)

destino

c) Estrutura de interesse sofre translação ( e retrai-se um pouco)

processo de interpolação

referência

processo de extrapolação

dentro anel fora (disP=Q)

destino

læ

tilil|ilil
d) Estrutura de interesse não sofre alterações geométricas.

Figura 4.3: Extrapolação usando espessura do anel igual ao dobro do raio dajanela de pesquisa.

Terminado o processo de extrapolação, todos os pontos da imagem referência terão

suas conespondências determinadas de forma consistente. Dessa forma, está terminada a

etapa de matching, a qual fornece subsídios para a etapa seguinte de interpolação, para

geíaçáo das imagens intermediárias necessárias parc a obtenção de um volume de dados

isotr|pico. No entanto, antes de tratar dessa próxima etapa, a seção seguinte ftnaliza a

exposição da etapa de matching, discutindo a definição de parâmetros para a mesma.
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4.3.3 - Parâmetros do Processo de Mutchíng

É interessante que o processo de matching tenha parâmetros que possam ser

ajustados ao tipo de imagens sendo usado, vma vez que a qualidade de tal processo

depende de diferentes propriedades das imagens [GOSHTASBY-92].
O processo de matching proposto possui parâmetros que podem ser ajustados às

diferenças de densidade e gradiente das imagens, bem como às diferenças geométricas

entre elas.
O passo de matching de pontos de alto gradiente, conforme já discutido, faz uso de

todos os parâmetros do processo de matchíng da seguinte forma:

th (threshold): threshold que define o limiar entre pontos de alto e de baixo gradiente das

imagens;

r (raio): raio da janela circular de pesquisa na imagem destino de cada par de

imagens passando pelo processo de matchíng;

pI,p2,p3,p4: pesos que especificam a importância relativa entre os fatores densidade,

magnitude de gradiente, direção de gradiente e diferenças geométricas
(disparidades) na procura por coffespondências.

O passo de matching dos demais pontos (normalmente pontos de baixo gradiente,

pertencentes a regiões homogêneas) também :utlliza o parâmetro r (raio da janela de

pesquisa) vÍrravezque o anel de extrapolação possui sua espessura definida em função de r
(espessura = 2r).

Os parâmetros do processo de matching devem ser calibrados de forma a se atingir
um bom desempenho. No capítulo seguinte, onde são feitas análises do método

implementado, será discutido tal tipo de calibração.
O parâmetro th, qve estabelece o limiar entre pontos de alto e baixo gradiente, deve

ser coerentemente definido. Esse valor deve ser definido de forma que seja evitada a

possibilidade de se definir correspondências para pontos com gradiente muito baixo no
primeiro passo da etapa de matchíng, pois tais pontos pertencem a regiões homogêneas nas

quais o matching através de pesquisa, usando o vetor custo definido, não é confiável.
Portanto, o valor desse parâmetro não pode ser tão baixo a ponto de permitir que isso

aconteça. Também não pode ser tão alto que não defina um número razoáxel de vértices
para uma triangulação representativa. Uma outra consideração diz respeito ao tempo de

execução. O primeiro passo da etapa de matching (matchíng por pesquisa, usando o vetor
custo) é bastante demorado uma vez que, para cada ponto considerado de alto gradiente da

imagem referência, há que se pesquisar toda uma vizinhança da imagem destino. Dessa

forma, quanto maior o valor de th, menos pontos serão pesquisados e menos pontos

participarão como vértices da triangulação, portanto, mais rápido será o processo de

matching. Resumindo, üffi valor excessivamente baixo para esse parâmetro torna o

processo de matching muito lento e pode permitir que pontos de regiões homogêneas

passem por um processo não confïável de matching, enquanto que um valor
excessivamente alto define correspondências para uma quantidade muito pequena de

pontos no primeiro passo, não fornecendo, dessa forma, subsídios suficientemente

razoâveis para um segundo passo confiável. Ainda, a definição desse valor depende do tipo
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de operador usado para cálculo de gradiente; na implementaçäo, foram usados os

operadores de Sobel [GONZALEZ-87].
O tamanho da janela de pesquisa, especificado pelo parâmetro r (raio), deve ser

cuidadosamente definido, devendo levar em consideraçáo o teor de diferenças geométricas

esperado entre cada par de imagens originais. Imagens com diferenças geométricas maiores
requerem janelas de pesquisa maiores. No caso específico de imagens tomográficas, o raio
da janela de pesquisa deve ser proporcional à distância entre as imagens. Segundo

estabelecido em [GOSHTASBY-92], atravês de verificação visual de um grande número de

imagens tomográficas, chegou-se a conclusão de que a disparidade máxima entre duas

imagens consecutivas nunca era superior a 1.2 vezes a distância, medida em pixels, entre
elas. Como o raio da janela de pesquisa deve ser igual à disparidade máxima esperada, esse

é um valor razoáxel a ser adotado. Se o raio for muito pequeno para o espaçamento entre as

imagens, pode-se não encontrar a correspondência correta. Raio muito grande, por outro
lado, não somente toma o processo de matching muito lento como também aumenta a
possibilidade de uma correspondência ser mal estabelecida, uma vez qlJe aumenta o número
de pontos da imagem destino a serem pesquisados.

Por fim, os parâmetros pL, p2, p3 e p4 são pesos que representam a importância
relativa dos fatores densidade, gradiente (magnitude e direção) e disparidade no cálculo do
vetor custo, usado no primeiro passo da etapa de matching. A idéia é simples; quando a
diferença de densidades entre as imagens é pequena, tal fator pode ser usado com maior
segurança para o matching através de pesquisa; portanto, pode ser atribuído um valor maior
para o parâmetro pI do que aquele que seria atribuído caso as densidades variassem

bastante entre as imagens. Para os parâmetros p2, p3 e p4 a idéia é a mesma, desta vez

considerando, respectivamente, magnitude de gradiente, direção de gradiente e diferenças
geométricas. O que importa na definição desses quatro parâmetros é o valor de cada um
relativamente aos outros e não o valor absoluto de cada um. Portanto, conforme proposta

original [GOSHTASBY-92], pode-se atribuir um valor fixo a um dos parâmetros e

determinar os outros relativamente a este.

Segundo Goshtasby [GOSHTASBY-92], o comportamento do processo de

matching seria estável dentro de um razoáxel domínio de valores para seus parâmetros.

Esse tipo de estabilidade seria bastante interessante, na medida em que, para a utllização
deste método no dia-a-dia, seria apropriadaautilização de parâmetros fixos, sendo que uma
calibração mais precisa dos mesmos poderia ser usada somente em algumas situações mais
específicas. No próximo capítulo, o método será testado com variações dos parâmetros, de

forma a investigar tal tipo de comportamento, e as conclusões obtidas serão apresentadas.

4.4- 
^Etapa 

de Interpolação

A etapa de interpolação consiste, propriamente, em determinar as imagens
intermediárias necessárias para a construção do volume isotrópico desejado. Isso é feito
através de um processo de interpolação linear das densidades entre cada par de imagens
originais (referência e destino), sendo que tal interpolação deve seguir as linhas de

correspondência definidas na etapa de matchíng. Se mais de uma linha de correspondência
passa por um determinado pixel de uma imagem intermediária, a densidade desse pixel é

determinada pela média das densidades obtidas de cada linha de correspondência passando

pelo mesmo. Pode acontecer, também, de nenhuma linha de correspondência passar por
determinado pixel de uma imagem intermediária, ficando tal pixel, em princípio, sem
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densidade definida. Tal tipo de problema geralmente acontece com um número muito
reduzido de pixels das imagens intermediárias, sendo resolvido como se explicará nesta

seção.
A execução dessa etapa ê bastante simples. Conhecendo a distância entre cada par

de imagens originais e a resolução do pixel, sabe-se qual é o número de imagens
intermediárias a serem geradas e o espaçamento que deverá haver entre elas para se obter
um volume de resoluções isotrópicas, ou seja, conhece-se a posição de cada plano
definindo cada imagem intermediária. Assim, define-se a intersecção de cada um desses

planos intermediários com as linhas de correspondência estabelecidas, sendo que cada
ponto de intersecção determina, para esse ponto, quais são seus correspondentes nas

imagens referência e destino; dessa forma, basta fazer a interpolação linear das densidades
desses pontos correspondentes assim determinados (um da imagem referência e um da

imagem destino) para definir a densidade do ponto em questão da imagem intermediária.
Feita a interpolação assim definida paru cada par de imagens tomográficas originais

consecutivas, tem-se como resultado o volume isotrópico requerido. Um único problema
resta a ser resolvido, a saber, o problema dos pixels das imagens intermediárias sem

correspondentes estabelecidos, os quais, por esse motivo, não possuem densidades
definidas. Esse problema poderia ser resolvido dentro de cada imagem através da média das

densidades dos quatro vizinhos mais próximos nas direções principais. No entanto, tendo já
disponível o volume isotrópico, é mais consistente usar as informações também das

imagens adjacentes, ou seja, ao invés de se fazer interpolação bi-dimensional dentro de

cada imagem usando os quatro vizinhos mais próximos, pode-se utilizar de interpolação tri-
dimensional (volumétrica) usando os seis vizinhos mais próximos nas direções principais
dentro do volume isotrópico já definido.

4.5 - Algoritmo

O algoritmo do Método de Interpolação de Imagens Tomográficas através de

Matching, apresentado a seguir, deve ser executado entre cada par de imagens originais
consecutivas, com o intuito de se construir o volume isotrópico requerido. Para esse

algoritmo, assume-se como informações de entrada, além das imagens originais do par
(imagem referência e imagem destino), os parâmetros necessários ao processo de matching,
o espaçamento entre as imagens originais e a resolução horizontal das mesmas. A saída

constitui-se no volume isotrópico desejado.

Algoritmo
(Interpolação de Imagens Tomográficas através de Matching)

1) Etapa de Møtching (estabelecimento de correspondências):

l.I) Matchíng de pontos de alto gradiente (ver próximo algoritmo).

L.2) Matching de pontos de baixo gradiente (e pontos de alto gradiente com
correspondências ainda não estabelecidas):
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I.2.I) Construir Triansulação de Delaunay (ver anexo A, seção A.2.3.2),
tendo como vértices os pontos da imagem referência com
correspondências j á estabelecidas.

I.2.2) Definir correspondência para os pontos da imagem referência que

estejam dentro da triangulação (Processo de Interpol@).

I.2.3) Definir correspondência para os pontos da imagem referência que

estejam fora da triangulação (Processo de Extrapolação).

2)Etapa de Interpolação (interpolação linear seguindo as cofrespondências
estabelecidas):

2.1) Determinar número de imagens intermediárias e posição das mesmas

(para geração de volume isotrópico) a partir das informações de

espaçamento entre as imagens originais e resolução horizontal destas.

2.2)Determinar densidades dos pixels das imagens intermediárias (ou seja,

dos voxels do volume isotrópico) através de interpolação linear das

imagens originais (referência e destino), seguindo as linhas de

correspondência estabelecidas. Caso mais de uma linha passe por
determinado pixel de uma imagem intermediária, a sua densidade é

determinadapelamédia das densidades obtidas de cada linha de

correspondência passando pelo mesmo.

2.3) Se houver pixels de imagens intermediárias (ou seja, voxels do volume
isotrópico) sem densidade defïnida:

2.3.I) Determinar a densidade desse voxel através de interpolação tri-
dimensional, usando os seis vizinhos mais próximos nas direções
principais dentro do volume isotrópico.

Algoritmo
(Matchíng de pontos de alto gradiente)

1) Para cada ponto (x,y) de alto gradiente da imagem referência, procurar ponto
correspondente na imagem destino através de processo de pesquisa:

l.l) Determinar janela de pesquisa, na imagem destino, centtada em(x,y).

I.2)Para cada ponto (x',y') de alto gradiente da imagem destino, dentro da
janela de pesquisa, calcular o vetor custo C(¿/, x',!) que determina a

dissimilaridade entre os pontos (x,y) da imagem referência e (x',y) da

imagem destino.
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1.3) Determinar o ponto (*',y') da janela de pesquisa da imagem destino que

tenha produzido o menor módulo de vetor custo; seja este o ponto
correspondente ao ponto (x,y) da imagem referência.

1.4) Determinar as disparidades (horizontal e vertical) para a correspondên-
cia estabelecida.

2)Detectar e corrigir correspondências mal estabelecidas através da aplicação
de filtro da mediana nas disparidades (horizontal e vertical) das

correspondências j á estabelecidas.

3) Repetir itens I e 2 no sentido inverso (da imagem destino para a imagem
referência) e preservar somente as correspondências igualmente definidas em
ambos os sentidos.

O método de interpolação implementado neste trabalho pode também ser

representado, num nível bastante alto, pelo diagrama ilustrado na ftgura 4.4.

Figura 4.4: Método de Interpolação de Imagens Tomográficas através de Matching.

4.6 - Considerações Finais

O presente capítulo apresentou detalhadamente o Método de Interpolação de

Imagens Tomográficas através de Matching, o qual foi implementado neste trabalho por ser

mais adequado para Reconstrução 3D no caso de imagens originais com grande
espaçamento. O método implementado é uma modificação do método proposto em

[GOSHTASBY-92]; a etapa de matching proposta neste trabalho faz uso de triangulações
de Delaunay e processos de interpolação e extrapolação para o matching dos pontos
pertencentes a regiões homogêneas das imagens.

Delaunay
de

Triangulação

Extrapolação
e

Interpolação

Matching de pontos
de alto gradiente

Matching de pontos
de baixo gradiente

Interpolação Linear
(seguindo as correspon-
dências estabelecidas)

Matching
(estabelecimento de correspondências)
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Depois de apresentada uma visão geral do método, foram expostas as duas etapas
que constituem o mesmo (etapa de matching e etapa de interpolação linear) e, por flrm, o
seu algoritmo.

A etapa de matchíng proposta, ponto crítico do método, pauta-se pela consistência
no estabelecimento de correspondências, não desrespeitando, em momento algum, a

restrição de continuidade, a qual estabelece que pontos vizinhos de uma imagem não
podem ser mapeados em pontos distantes da outra. Além disso, de maneira inovadora, a

etapa de matching promove um tratamento distinto entre aqueles pontos provavelmente
pertencentes à estrutura presente na imagem e aqueles provavelmente pertencentes ao

fundo da imagem, fazendo uma transição suave no estabelecimento de correspondências
entre esses pontos e, dessa forma, contribuindo para a redução ou eliminação do efeito
escada nas bordas do objeto 3D reconstruído.

O próximo capítulo apresenta a análise dos resultados apresentados pelo método
implementado, relativamente ao método tradicional de interpolação linear atualmente
implementado no Sistema para Reconstrução e Visualização Tridimensional de Imagens
Tomográficas do ICMSC-USP.
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Análise do Método Implementado

5.1 - Considerações InÍciais

O Método de Interpolação de Imagens Tomográficas através de Matching,
implementado neste trabalho, foi testado através de vários tipos de análises e utilizando
vários conjuntos de dados, dados reais de tomografia (CT e MRT) e dados de phantoms. O

desempenho do método foi comparado com o do método de interpolação linear e os

resultados obtidos passam a ser expostos neste capítulo.
A comparação foi feita com o método de interpolação linear não somente por ser

este o método tradicionalmente usado e por ser o método atualmente implementado no

Sistema do ICMSC-USP, como também por ter se tornado um padrão a comparação com o
mesmo.

Antes de serem expostos os resultados das análises efetuadas, serão descritos os

tipos de análises executadas (análises quantitativas e qualitativas), os dados usados para as

mesmas e o processo de calibração dos parâmetros do processo de matching. As análises

executadas para cada conjunto de dados são, então, expostas separadamente, uma seção

dedicada a cada conjunto. Além disso, uma seção específica é reservada para apresentação

de medidas de tempo de processamento na plataforma computacional utilizada. No final do
capítulo, são feitos comentários gerais concluindo sobre o desempenho apresentado pelo
método implementado comparativamente ao método tradicional de interpolação linear.

5.2 - Descrição das Análises

Várias análises foram executadas para cada conjunto de dados. Cada um desses

conjuntos possui características que os tornam mais apropriados para certos tipos de análise

e menos apropriados para outros, podendo mesmo inviabilizá-las.
Dessa forma, as análises executadas são apresentadas de forma agrupada para cada

conjunto de dados. Apesar disso, por uma questão didática, é interessante classificar os

tipos de análise executadas em duas categorias: análises quantitativas e análises

qualitativas.
E oportuno observar, também, que algumas análises constituem-se em comparação

de uma imagem real com uma estimativa da mesma, obtida por interpolação de outras
imagens reais, não havendo, portanto, preocupação com geração de volume isotrópico,
enquanto que outras exigem a execução de todo o processo de Reconstrução 3D.
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5.2.1 - Análises Quantitativas

São análises feitas de forma numérica, com o intuito de detectar de forma
quantitativa a diferença existente entre uma imagem original (real) e uma estimativa da
mesma obtida pela interpolação de duas outras imagens originais, utilizando determinado
método de interpolação.

Como critério de comparação entre imagem original e imagem estimada seria
interessante a utilização de medidas que pudessem definir não somente a diferença global,
como também diferenças locais entre elas. Na falta de critérios mais efetivos para detecção
de diferença quantitativa, foram utilizadas as medidas de erro RMS entre as imagens (o
qual determina o erro médio por pixel entre as mesmas) e número de pontos em desacordo

CNPD) entre elas, medidas que defïnem a diferença entre as imagens somente de forma
global, não permitindo perceber como certos aspectos importantes das características da
estrutura de interesse (tais como fronteiras e regiões homogêneas) são afetadas pelos
métodos de interpolação. Portanto, para suprir esta restrição, tais análises quantitativas
foram sempre acompanhadas de certas análises qualitativas visuais (descritas na próxima
seção), as quais permitiram identificar, ainda que de forma subjetiva, o comportamento
local dos métodos de interpolação.

Supondo I e J, respectivamente, o número de linhas e de colunas das imagens e

denotando a imagem real e a estimada, respectivamente, por R e E, as medidas utilizadas
são calculadas da seguinte forma:

II (R(i, j) - E(i, j))'
erro RMS =

ij

(r*Ð

NPD = IIoflnQ,Ð- E(i,j)ù ,onde {Þ(x):
I,sex+0
0, se x=0tJ

Para o caso de imagens utilizando vmrazoâvel domínio de densidades, a medida de

NPD é sempre bastante grande, vmavez que pontos com diferenças de densidade de apenas
uma unidade, os quais são pontos com densidades visualmente indistingüíveis, são

computados como pontos em desacordo nesta medida.
Para determinados conjuntos de dados, com espaçamento suficientemente pequeno

entre as imagens, a estimativa de determinada imagem original pode ser feita não somente
através da interpolação das imagens originais a ela adjacentes, como também através da
interpolação de imagens originais mais distantes, conforme ilustra a figura 5.1.

Sendo possível a utilização de diversos espaçamentos para esses tipos de análise, os

mesmos serão denotados por e=Í1,+2,+3,..., etc.
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v

e=*I e=*2 e=13

lmagens
originais

Figura 5.1: Possíveis espaçamentos (e) utilizados para estimativa de determinada imagem original fr.

5.2.2 - Análises Qualitativas

O objetivo é analisar a qualidade dos resultados obtidos de forma visual, portanto,

subjetiva. Usando também a técnica de gerar uma estimativa de uma dada imagem real

utilizando os métodos de interpo\agão, dois tipos de análise visual podem ser feitos,

visualização comparativa de imagem original e sua estimativa e visualização da diferença

absoluta entre essas imagens. A diferença absoluta (DA) entre as imagens real (A) e

estimada (,8") é uma imagem tal que, para cada ponto (ii), DA(ii) = lR(¿l) - E(ii)l.Estas
análises visuais vêm complementar as análises quantitativas definidas na seção anterior.

A visualização da imagem estimada permite detectar o efeito de borramento de

fronteiras nesta imagem interpolada, se tal efeito existir, enquanto que a visualização da

diferença absoluta detecta os pontos de maior diferença entre a imagem real e a estimada.

Esses dois tipos de análise qualitativa também podem ser feitos usando vários

espaçamentos (e = *I, t2, t3, ...) para a determinação da estimativa (ver figura 5.1).

Um outro tipo de análise qualitativa, que requer a execução de todo o processo de

reconstrução, culminando com a geração do volume isotrópico, também foi realizado.

Como as imagens originais representam fatias transversais, a análise consistiu na

reconstrução do volume isotrópico, através dos métodos de interpolação, e visualização de

cortes sagitais e coronais do volume reconstruído (ver figura 5.2). Esse tipo de análise é

bastante eficiente, uma vez que pode utilizar todas as imagens do conjunto tomográfico

original, requer a execução de todo o processo de reconstrução, culminando com a geração

do volume isotrópico e, além disso, permite a fâcil detecção visual do indesejável efeito

escada, caso o mesmo esteja presente no volume reconstruído.

x

k-4
k-3
k-2
k-1
k
k+1
k+2
k+3
k+4

z
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v

corte coronal

corte sagital

Figura 5.2: Cortes sagital e coronal de um volume formado por imagens originalmente transversais.

Para alguns conjuntos de dados, com espaçamento razoavelmente pequeno entre as

imagens originais, a reconstrução pode ser feita não somente através da úilização do

conjunto completo de imagens, portanto usando o espaçamento original, como também
utilizando somente r¡ma parcela do conjunto contendo imagens intercaladas e igualmente
espaçadas, tentando simular situações de conjuntos com espaçamentos maiores. Definindo
o que pode ser chamado de fator para reconstrução (fr) e adotando a numeração das

imagens do conjunto original começando em 1, a tabela 5.1 ilustra exemplos de

reconstrução usando vários fatores (fr) para reconstrução.

Tabela 5.1: Possíveis fatores para reconstruCã,o ffr) utilizados para as análises envolvendo a execução de todo
processo de reconstruç ão para geração de volume isotrópico.

5.3 - I)escrição dos Dados Usados parù Análises

Foram utilizados vários conjuntos de dados para anélise, não somente dados reais de

tomografia (CT e MRT), como também dados de phantoms matemáticos criados para

analisar o comportamento do método em algumas situações peculiares. Alguns desses

conjuntos de dados podem não ser adequados para as análises que envolvem determinação
de estimativa pois, sendo muito grande o espaçamento original entre as imagens, mesmo

utilizando-se o espaçamento mínimo (e = +1) para o cálculo da estimativa, as imagens

originais usadas para interpolação são demasiadamente diferentes, não permitindo uma

x
z

Il/4 do coniuntot/4 95 4*(esoaçamento orieinal)
l/3 l074Il/3 do coniunto 3*(espaçamento original)
t/2 75-tImetade do coniunto 2*(espaçamento original)l19

2Iconiunto todo1 lll09876543 esoacamento original

parcela utilizada
do coniunto

fr imagens utilizadas para reconstrução espaçamento entre
imasens utilizadas
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estimativa razoáLvel. (Observe-se que o espaçamento mínimo possível para o procedimento
de estimativa e comparação é o dobro do espaçamento original do conjunto). Outros
conjuntos podem não ser usados de maneira razoavelmente proveitosa para reconstrução de
volume isotrópico e visualização de cortes sagitais e coronais, por cobrirem uma extensão
muito pequena da estrutura na dimensão z da cena original.

Um dos conjuntos de dados utilizado constitui-se num conjunto de 68 imagens de
CT correspondentes a fatias transversais de um crânio de ser humano ("dry skull"), sendo
cada imagem formada por (256x256) pixels. A resolução (x,y,z) desse conjunto é de (0.8 x
0.8 x 3.0 mm), tendo, portanto, um espaçamento uniforme de 3.0 mm entre as imagens. O
domínio original 10,2551de densidades foi normalizado para o domínio [0,1271em virtude
de restrições dos equipamentos usados para o desenvolvimento do trabalho, os quais não
permitem a alocação de 256 cores (no caso, tons de cinza). Esse conjunto de dados, cedido
pelo MIPG (Medical Image Processing Group), Departamento de Radiologia, Universidade
da Pensilvãnia, é apropriado para anâlises por estimativa e comparação, devido ao

espaçamento razoavelmente pequeno entre as imagens (3.0 mm). Também é adequado para
análises visuais de cortes sagitais e coronais do volume reconstruído, uma vez qrue a
extensão coberta na dimensão z da estrutura (crânio de um ser humano) é bastante grande,

correspondente a (68-l)*3.0 rmn = 20.1 cm, cobrindo toda a estrutura.
Um segundo conjunto de dados disponível para análises é formado por um conjunto

de 22 imagens de MRT. Tais imagens corespondem a fatias transversais da cabeça de um
ser humano, sendo cada uma delas formada por (256x256) pixels. Esse conjunto, adquirido
pelo tomógrafo de RM desenvolvido no Instituto de Física de São Carlos (IFSC-USP),
possui uma resolução (x,y,z) de (0.98 x 0.98 x 8.0 mm), portanto, com espaçamento
uniforme entre as imagens, e um domínio original de densidades de 10,2551, o qual também
foi normalizado para o domínio 10,1271. Esse conjunto de dados não é apropriado para
análises que se baseiam em determinação de estimativas para comparação pois o
espaçamento mínimo (e = +I) utilizado paratal procedimento corresponde a 16.0 mm (=
1.6 cm), sendo que imagens tão distantes, na região da cúeça, possuem características

excessivamente distintas. Entretanto, cobrindo uma extensão na dimensão z de (22-I)*8.0
rmn = 16.8 cm da estrutura (cabeça de um ser humano), esse conjunto de dados é adequado
para a visualização de cortes sagitais e coronais do volume reconstruído, urna vez qve
abrange quase toda a estrutura na dimensão z da cena.

Outros dois conjuntos de dados foram gerados matematicamente Qthantoms
matemáticos) e não adquiridos por exames de tomografta. Cada um desses phantoms foi
projetado de maneira a desvendar o comportamento do método diante de situações bastante
particulares, de estrufuras inclinadas e estruturas com ramiftcação, sifuações
costumeiramente problemáticas. Cada phantom foi gerado como um conjunto de 30
imagens binárias (estrutura de interesse em branco (densidade 127) e fundo em preto
(densidade 0)) de (256x256) pixels e, para efeito de reconstrução foi adotada a resolução
(x,y,z) ftcticia de (1.0 x 1.0 x 8.5 mm). Esses dois conjuntos de dados foram utilizados para
todos os tipos de análise descritos. Informações mais precisas sobre cada phantom serão
detalhadas oportunamente.

A tabela 5.2 sumariza os dados usados para as análises.
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phantomdados gerados
matematicamente

Phantom 2 1.0x1.0x8.5 mm256x256x30phantom de estrutura
com ramificação

256x256x30phantom de estrutura
inclinada

phantomdados gerados
matematlcamente

Phantom I 1.0x1.0x8.5 mm

0.98x0.98x8.0 mm256x256x22Cabeça de
ser humano

MRTIFSC, Universidade
de São Paulo

MRT-IFSC

CT-MIPG 0.8x0.8x3.0 mm256x256x68Crânio (seco) de
ser humano

CTMIPG, Department of
Radiology, University

of Pennsvlvania

ResolucãoDimensõesDescriçãoModalidadeFonteConiunto

Tabela 5.2: Sumário dos conjuntos de dados usados para análises.

5.4 - Calibração de Parâmetros

A finalidade da calibração e o ajuste dos parâmetros do processo de matching ao
particular conjunto de imagens usado para reconstrução 3D, sendo tal ajuste influenciado
não somente pelas imagens, como também pelo espaçamento existente entre elas.

Conforme estabelecido no capítulo 4 (ver seção 4.3.3), os parâmetros do processo
de matching são o threshold (th), que define o limiar entre pontos de alto e de baixo
gradiente, o raio (r) dajanela circular de pesquisa e os parâmetros pI, p2, p3 e p4 usados
no cálculo do vetor custo.

A técnica usada para calibração consiste em determinar qual conjunto de parâmetros
permite que o método de interpolação através de matching forneça a melhor estimativa de
determinada imagem original. Para isso, deve-se estimar tal imagem original diversas
vezes, variando-se os parâmetros, até se definir o conjunto ideal de parâmetros. Como
critério de comparação, na falta de um critério mais efetivo, foi utilizado o cálculo do erro
RMS, o qual define somente a diferença global entre duas imagens. Utllizando esse critério,
o conjunto ideal de parâmetros é aquele para o qual o erro RMS seja o mínimo.

Para ilustração do processo de calibração foi usada a imagem 30 do conjunto
original CT-MIPG. Essa imagem foi estimada usando o espaçamento mínimo (e = +l), o
que significa estimar a imagem 30 através de interpolação das imagens 29 e 31, as quais
possuem um espaçamento real de 6 mm. A seguir será ilustrado todo o processo de

calibração nesta situação (espaçamento e = +I), alertando para o fato de que os parâmetros
que seriam usados para reconstrução 3D seriam exatamente os parâmetros calibrados,
exceto o parâmetro r, cujo valor deveria ser a metade do valor calibrado, vma" vez que o
espaçamento real entre as imagens originais (3 mm) é metade do espaçamento usado para
calibração (6 mm).

Para a calibração, primeiramente foi fixado r = 4 pixels (aproximadamente I.2
vezes o espaçamento, em pixels, entre as imagens originais sendo interpoladas, conforme
sugerido em [GOSHTASBY-92]) e os parâmetros pI, p2, p3 e p4 todos com valor igual a

1.0, numa tentativa de definir o melhor valor para o parâmetro th (threshold). E oportuno
lembrar que o valor de th depende do tipo de operador usado para o cálculo de gradiente;
no caso, foram utilizados os operadores de Sobel. Os resultados são mostrados na tabela
5.3, tendo-se obtido o melhor resultado com th=I}.
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2.47762.5156erro RMS 2.50952.4836 2.s238
th 15l05 2520

Tabela 5.3: Erro RMS entre imagem original 30 do conjunto de dados originais CT-MIPG e imagem

estimada pela interpolação das imagens originais 29 e 3l (portanto, e = *l), variando-se o
parâmetro th. Demais parâmetros ftxos: r=4, p I =p 2=p 3=p4=l .0.

Numa segunda etapa de calibração foi, então, fixado th=IO e, novamente, os

parâmetros pI, p2, p3 e p4 todos iguais a 1.0, tentando descobrir o melhor valor para r (taio
ãa janela de pesquisa). A tabela 5.4 mostra os resultados, demonstrando que o erro foi
mínimo para F4.

erro RMS 2.50812.6265 2.s0432.48812.4776

)r 54 6

Tabela 5.4: Eno RMS obtido variando-se o parâmetro r. Demais parâmetros fixos: lå=10, pl=p2=p3=p4=1 .0.

Nas etapas seguintes de calibração, foram fixados os parâmetros r=4, th=I0 e

p4=1.0, com o objetivo de determinar os melhores valores para os parâmetros pI, p2 e p3.

Os resultados são mostrados nas tabelas 5.5,5.6 e 5.7.

erro RMS 2.47212.4861 2.48932.4776
0.6oI 1.21.00.8

Tabela 5.5: Erro RMS obtido variando-se o parâmetro p1. Demais parâmetros fixos: r-4, th=I0,
p2=p3=p4=1.0.

erro RMS 2.47212.48262.4816 2.5025
0.80.6p2 1.21.0

Tabela 5.6: Erro RMS obtido variando-se o parâmetro p2. Demais parâmetros fixos: r-4, th=10, pl=0.8,
p3=p4=1.0.

erro RMS 2.48482.481r 2.47822.4721
0.6o3 1.21.00.8

Tabela 5.7: E1;:o RMS obtido variando-se o parâmetro p3. Demais parâmetros fixos: z-4, th=10, pl=0.8,
p2=1.0, p4=l .0.

Terminada a calibração, nota-se que o valor do erro RMS não varia muito com

mudanças consideráveis nos parâmetros, principalmente os parâmetros relacionados ao

vetor custo (parâmetros pl, p2, p3, p4), ou seja, o comportamento do método é estável para

uma faixa razoáwel de valores para os mesmos. No entanto, o melhor resultado obtido para

esse particular conjunto de imagens foi com os seguintes valores para o conjunto de

parâmetros: t:4, th=10, p1=0.8, p2=1.0, p3=1.0 e p4=1.0.
É interessante observar que, para os parâmetros relacionados ao vetor custo, como o

que importa é o valor relativo entre eles, e não o valor absoluto de cada um, o patãmetro p4
foi fixado com valor igual a 1.0 e os demais definidos relativamente a este.
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Pelos resultados apresentados nesta seção, os quais refletem o comportamento do

método (com variações de parâmetros) manifestado em todas as análises executadas,

podem-se apresentar algumas conclusões com relação aos parâmetros do processo.

Ôonsiderando todas as análises feitas durante o presente trabalho, não só as quantitativas,

mas também as qualitativas, percebeu-se que os resultados obtidos são numericamente

extremamente semelhantes e visualmente indistingüíveis com mudanças consideráveis nos

parâmetros relacionados ao vetor custo (p1, p2, p3, p4) e que os melhores resultados

numéricos ocoffem sempre em tomo dos valores (1.0, 1.0, 1.0, 1.0). Com relação aos

parâmetros th (threshold) e r (raio da janela de pesquisa), os mesmos devem ter uma

definição bastante cuidadosa, sendo que o parâmetro th pode ser fixo para todo o conjunto e

o parâmetto r) idealmente, deveria ser definido entre cada par de imagens sendo

interpoladas. Dessa forma, para todas as análises apresentadas nas seções seguintes foram

utilizados os parâmetros Qtl, p2, p3, p4) com valores iguais a (1.0, 1.0, 1.0, 1.0), ou seja,

mesmo peso para todos os fatores considerados durante o processo de matching. Os

parâmetros r e th utilizados serão apresentados para todas as análises e representados no

formato (r, th).

5.5 - Análises

Conforme definido anteriormente, as análises executadas (quantitativas e

qualitativas) serão expostas de forma agrupada paracadaconjunto de dados. Portanto, nesta

sèção, a apresentação das análises será dividida por conjunto de dados utilizado e não por
tipo de análise executada.

Como critério de avaliação do desempenho do método de interpolaçáo afiavés de

matching, por motivos também já relatados, foi adotada a comparação com o método

tradicional de interpolação linear. Assim, todos os testes foram feitos para ambos os

métodos, e os resultados comparados.

5.5.1 - Dados de CT do MIPG (CT-MIPG)

Estes dados são bastante interessantes para análises de métodos de interpolação,

rLma vez que possuem um espaçamento real ruzoavelmente pequeno (3 mm) entre as

imagens originais e cobrem toda a estrutura (crânio de ser humano) na dimensão z da cena.

Foram feitas análises quantitativas e qualitativas a parlir da comparação de imagem

original com imagem estimada por ambos os métodos de interpolação. Para uma

comparaçáo mais expressiva entre os métodos, foram estimadas imagens em várias

posições do conjunto original e utilizando dois espaçamentos (e = tl, +2) pata cada

particular imagem, simulando, portanto, situações de conjuntos de dados com espaçamento

maior entre as imagens originais. Para o espaçamento e = *2, apesar de as imagens usadas

para interpolação estarem bastante distantes (12 mm), as análises por estimativa ainda

foram viáveis para este espaçamento porque as imagens de crânio ("dry skull") só possuem

estrufuras ósseas, as quais mudam menos de imagem para imagem. Corrr o objetivo de

utilizar imagens com características bastante distintas para cada uma das estimativas, foram
adotadas imagens nas mais diversas posições do conjunto original para serem estimadas.

Especificamente, foram utilizadas as imagens 10,20,30, 40,50 e 60 para estimativa.
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As análises quantitativas constituíram-se nas medidas de erro RMS e número de

pontos em desacordo (NPD) entre imagem original e estimada, para cada uma das imagens

èstimadas e para cada espaçamento e utilizado. Além disso, em cada caso, foi calculada a

diferença percentual dos resultados fornecidos por ambos os métodos para ambas as

medidas (erro RMS e NPD) e, ao final, a média dos resultados obtidos. A tabela 5.8 contém

uma síntese dos resultados obtidos, na qual o campo o/o representa a diferença percentual

(positiva para diferença em favor da interpolação através de matching e negativa para

diferença em favor da interpolação linear) para cada medida.

Tabela 5.8: Síntese das análises quantitativas comparando os métodos de interpolação linear e interpolação

através de matching,usando os dados de CT do MIPG.

As análises qualitativas foram feitas subjetivamente, através de visualização

comparativa entre imagem original e estimada e visualização da diferença absoluta entre

elas. Como a quantidade de imagens analisadas é muito grande, serão apresentados a seguir

somente os rèsultados obtidos para a estimativa das imagens 10, 30 e 50 para o
espaçamentoe=*1 eestimativadasimagens20,40e60paraoespaçamentoe=*2,sendo
tais iesultados apresentados nas figuras de 5.3 a 5.8. Cada uma destas figuras é constituída

pelas seguintes õinco imagens: (a) imagem original, (b) imagem estimada por interpolação

iin"ur, (ó) imagem estimada por interpolação através de matching, (d) diferença absoluta

entre imagem ãriginal e imagem estimada por interpolação linear, (e) diferença absoluta

entre imagem original e imagem estimada por interpolação através de matchíng.

média 2.5760 r401440.7t.526s 9.012752
12mm+2 77.8t.42446.428758e62 19.91556919428 (20, l0)
6mm+l60 0.45632.55'7359e61 125851589982.2 (12, l0)20.8

48e5212mm+2 70.80.78502.6899 r8.710392t2784 (10, r0)
6mm+150 0.5s73t.044749e51 86561025046.7 (5, l0)15.6

+2 3.005338e4212mm 1538023.62.2947 6.514384 (11, l0)
6mm+l40 15.IL0985t.293839 e4l 5.31250713202 (2, r0)
12mm+2 6.240928 e32 24t892578322.24.8550 (15, l0)6.2

30 29 e3l6mm+l 16.62.47762.9713 2.92245823t33 (4, l0)
12mm+2 tt.2r.43161.612618 e22 2.380198204 (7, r0)
6mm+120 0.781519 e2l 753176194.50.7464 (3, 10)r.2

8e1212mm+2 88917.2t.44721.5587 -1.49019 (7, l0)
6mm+ll0 0.74460.72769e 1l 77177598-2.3 (3, 10)-1.5

linear linearo/omatch. omatch,
erro RMS NPD

espaç.
real

eimagem
estimada

imagens
ref. e dest.

Resultados Quantitativos parâmetros usados
(r, th'¡
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(a) original

Hffi w

(b) estimativa (linear) (c) estimativa (matching)
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(d) diferença absoluta (original - linear) (e) diferença absoluta (original - matching)

Figura 5.3: Resultados qualitativos, comparando os métodos de interpolação linear e interpolação através de

matching, alravés da estimativa da imagem 10 do conjunto de CT do MIPG e usando

espaçamento e =-ll pata estimativa.



Capítulo 5 - Análise do Método Implementado 60

(a) original

(b) estimativa (linear) (c) estimativa (matching)
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(d) diferença absoluta (original - linear) (e) diferença absoluta (original - matching)

Figura 5.4: Resultados qualitativos, comparando os métodos de interpolação linear e interpolação através de

metching, através da estimativa da imagem 30 do conjunto de CT do MIPG e usando

espaçamento e = ll para estimativa.



Capítulo 5 - Análise do Método Implementado 62

(a) original

(b) estimativa (linear) (c) estimativa (matching)
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(d) diferença absoluta (original - linear) (e) diferença absoluta (original - matching)

Figura 5.5: Resultados qualitativos, comparando os métodos de interpolação linear e interpolação através de

matching, através da estimativa da imagem 50 do conjunto de CT do MIPG e usando

espaçamento e = ll pata estimativa.
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(a) original

(b) estimativa (linear) (c) estimativa (matching)
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(d) diferença absoluta (original - linear) (e) diferença absoluta (original - matching)

Figura 5.6: Resultados qualitativos, comparando os métodos de interpolação linear e interpolação através de

matching, através da estimativa da imagem 20 do conjunto de CT do MIPG e usando

espaçamento e = *2 para estimativa.



Capítulo 5 - Análise do Método Implementado 66

(a) original

(b) estimativa (linear) (c) estimativa (møtchíng)
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(d) diferença absoluta (original - linear) (e) diferença absoluta (original - matching)

Figura 5.7: Resultados qualitativos, comparando os métodos de interpolação linear e interpolação através de

matching, através da estimativa da imagem 40 do conjunto de CT do MIPG e usando

espaçamento e = *2 para estimativa.

38il¡liot¡ca

J
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(a) original

(b) estimativa (linear) (c) estimativa (matching)
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(d) diferença absoluta (original - linear) (e) diferença absoluta (original - matching)

Figura 5.8: Resultados qualitativos, comparando os métodos de interpolação linear e interpolação através de

matching, através da estimativa da imagem 60 do conjunto de CT do MIPG e usando

espaçamento e = *2 para estimativa.

Analisando os resultados quantitativos obtidos, nota-se que o método de

interpolação através de matching fomeceu valores menores para effo RMS e NPD em todos

os casos, exceto pafa a estimativa da imagem 10 usando espaçamento e = *1, onde os

valores foram ligeiramente maiores. No entanto, visualmente, os resultados obtidos através

de matching foram melhores em todas as situações, inclusive no caso onde as medidas

quantitativas foram piores (imagem 10, espaçamento e = t1), uma vez que, mesmo nesse

caso, a imagem estimada por interpolaçáo através de matching parece, subjetivamente, bem

mais nítida e mais parecida com a imagem original do que a estimativa feita por
interpolação linear. Conforme já foi esclarecido, o etro RMS mede a diferença global entre

duas imagens; portanto, um erro RMS menor não significa necessariamente uma

interpolação localmente melhor, tnas somente que, na média, as diferenças foram menores.

É por esta razão que as análises quantitativas foram sempre acompanhadas de análises

visuais (qualitativas) neste trabalho.
Ainda considerando resultados quantitativos, para demonstrar a ineftcâcia do

método de interpolação linear pata interpolação de imagens tomográficas com grande

espaçamento, e para evidenciar ainda mais as vantagens do método de interpolação através

de matching nesta situação, foi feito o teste exposto a seguir. Através de estimativa da

imagem original 30, usando espaçamento e = +2 (portanto, interpolando imagens originais
28 e 32), e comparação das imagens estimadas por ambos os métodos não só com a imagem
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original 30, como também com as imagens originais 28 e 32, as quais foram usadas para

intðrpolação, foram obtidos, curiosamente, os resultados apresentados na tabela 5.9.

32 6.25004.6237
6.240930 4.8550

28 5.32564.6092
matchlinear

imagem original erro RMS

Tabela 5.9: Erro RMS entre estimativa da imagem 30 usando e = *2 (interpolação das imagens originais 28 e

32) e imagens originais 28,30 e 32. Para a estimativa por interpolação através de matching fotam
usados os parâmetros (15, l0).

Analisando os resultados da tabela 5.9 percebe-se eü€, para o método de

interpolação através de matchíng, o erro RMS foi menor entre a imagem estimada e a
imagem original 30,paraa qual a estimativa foi determinada. No entanto,para o método de

interpolaçãõ lin"ar, o erro RMS foi menor entre a imagem estimada e as imagens originais

28 e-32, imagens que foram interpoladas para a determinaçáo da estimativa. Ou seja, para o

método de interpoiação linear, a imagem estimada ficou globalmente mais parecida com as

imagens usadas para interpolação do que propriamente com a imagem pata a qual a
estiñrativa foi determinada. Isso demonstra, mais uma vez, as limitações do método de

interpolação linear, cujo comportamento, entretanto, pode ser facilmente explicado, uma

vez que tal método iimplesmente estima determinada imagem através da média de

densidades de outras duas.
As análises qualitativas (figuras de 5.3 a 5.8) deixaram claro que o método de

interpolação através de matching fornece resultados bem melhores, especialmente para as

regiões próximas a fronteiras e regiões de maior translação da estrutura de interesse entre

imãgenJ originais consecutivas, proporcionando vantagens tanto maiores quanto maior o
espaçamettto entre as imagens. Analisando de forma subjetiva, todas as estimativas feitas

atiaves de matching são bem mais parecidas com as respectivas imagens originais do que

as estimativas feitas por interpolação linear, o que é confirmado pela visualização das

imagens de diferença absoluta. No entanto, deve-se dar destaque especial às estimativas

feitai por ambos os métodos para as imagens 30 e 60, ilustradas respectivamente nas

figuras 5.4 e 5.8; nestas figuras, o efeito de borramento de fronteiras presente nas

esìimativas por interpolação linear foi tão acentuado a ponto de se manifestar através de um

efeito de dupla fronteira, enquanto que as estimativas feitas através de matching são

bastante nítidas e se assemelham bastante às imagens originais correspondentes,

evidenciando, mais umavez, a eficâcia deste método de interpolação.

Por todos os resultados analisados, pode-se concluir que a etapa de matching

desempenhou bem o seu papel, fomecendo subsídios para uma interpolação bem mais fiel.
Paracomplementar ãs análises por estimativa e comparação, foi também analisado o

comportamento ão método em situaçõos de pequenas translações da estrutura de interesse,

probl.-u bastante comum com dados de tomografia, que muitas vezes necessitam do

iratamento de registro. Para isso, foram simuladas algumas situações de translação. A partir

das imagens originais consecutivas 29,30 e 31, foram feitas translações horizontais em

sentidos opostos nas imagens 29 (translação para a esquerda) e 31 (translação para a

direita), pieservando a imagem original 30. Então, usando as imagens modificadas, a
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imagem 30 foi estimada a pafür das imagens 29 e 3l usando os dois métodos. Foram

analisadas translações de um, dois e três pixels entre as imagens consecutivas.
Os resultados quantitativos (erro RMS e NPD) são mostrados na tabela 5.10.

32.92.74484.09003 pixels 8.22265824676 02. 10)
2.60953.59582 pixels 6.0225422398927.4 (9. 10)

3.t5691 pixel 222692339720.32.5t70 (7, l0)4.8
linearo/omatch.linear o/omatch.

erro RMS NPI)
quantidade de

translação entre
imagens consecutivas

parâmetros usados
(r, th)

Resultados Ouantitativos

Tabela 5.10: Síntese das análises quantitativas, comparando os métodos de interpolação linear e interpolação

através de matching, simulando situações de translação entre imagens originais.

Os resultados qualitativos são mostrados somente para a simulação de translação de

dois pixels entre imagens consecutivas, estando ilustrados na figura 5.9.

Mais ¡mavez) ficou evidenciado que o método de interpolação através de matchíng

promove um mapeamento bastante fiel entre as fronteiras da estrutura de interesse presente

nas imagens. Conforme esperado, a diferença entre imagem estimada por interpolação

linear e imagem original aumenta de forma expressiva conforme se aumenta a quantidade

de translação; ao contrário, como o processo de matchíng consegue definir um mapeamento

adequado entre as estruturas presentes nas imagens interpoladas, os resultados fornecidos

por interpolaçáo através desse método vão se tornando apenas sutilmente piores com o
ãumentoãa quantidade de translação. Essa constatação visual (ver figura 5.9) é manifestada

de forma numérica, vÍTra vez que a diferença percentual entre os resultados quantitativos

fornecidos por ambos os métodos aumenta de forma pronunciada para ambas as medidas

(erro RMS e NPD) com o aumento da quantidade de translação (ver tabela 5.10). Esses

resultados vêm mostrar a adequação do processo de matching implementado para resolução

de problemas de registro também.
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(a) original

(b) estimativa (linear) (c) estimativa (matching)
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(d) diferença absoluta (original - linear) (e) diferença absoluta (original - matching)

Figura 5.9: Resultados qualitativos, comparando os métodos de interpolação linear e interpolação através de

matching, a partir da estimativa da imagem 30 do conjunto de CT do MIPG e simulando

translação de 2 pixels entre imagens consecutivas.

As análises qualitativas feitas a partir da reconstrução de todo o volume isotrópico

consistiram na análise visual de todos os cortes sagitais e coronais dos volumes

reconstruídos por ambos os métodos de interpolação. Para uma comparação eficiente entre

os métodos, foram feitas reconstruções usando três fatores para reconstrução (fr = l, Il2,
1/3), como uma alternativa para simular situações de conjuntos de dados com diversos

espaçamentos originais (ver tabela 5.1). As figuras de 5.10 a 5.15 mostram um corte sagital

e um corte coronal do volume reconstruído por cada método de interpolação para cada um

dos fatores de reconstrução utilizados (fr = l,ll2,ll3).
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E

r

(a) corte sagital 135 (linear)

Figura 5.10: Visualização comparativa do corte sagital 135 g7--1

(b) corte sagital 135 (matching)

'. espaçamento de 3 mm).

(a) corte coronal 135 (linear)

Figura 5.1 l: Visualização comparativa do corte coronal 135 (fr=l

(b) corte coronal 135 (matching)

.'. espaçamento de 3 mm).



Capítulo 5 - Análise do Método Implementado 75

(a) corre sagital 135 (linear) (b) corte sagital 135 (matching)

Figura 5.12: Visualização comparativa do corte sagital 135 (fnll2 .'. espaçamento de 6 mm).

(a) corte coronal 135 (linear) (b) corte coronal 135 (matching)

Figura 5.13: Visualização comparativa do corte coronall3S (fnl/2 .'. espaçamento de 6 mm)
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(a) corte sagital 135 (linear) (b) corte sagital 135 (matching)

Figura 5.14: Visualização comparativa do corte sagital 135 gv=1¡3 .'. espaçamento de 9 mm).

(a) corte coronal 135 (linear) (b) corte coronal 135 (matching)

Figura 5.15: Visualização comparativa do corte coronall35 (frll3 .'. espaçamento de 9 mm).
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A visualização comparativa dos cortes dos volumes reconstruídos por ambos os

métodos não deixa dúvidas quanto à brutal redução do efeito escada obtida com a utilização
da etapa de matching, redução tanto maior quanto maior o espaçamento entre as imagens
originais. Isso demonstra não somente a inquestionável superioridade do método de

interpolação através de matching, mas também a adequação deste método à reconstrução a

partir de imagens com grande espaçamento, situação na qual a aplicação do mesmo é
fortemente indicada. E oportuno observar que o efeito escada presente na visualização de

cortes sagitais e coronais do volume reconstruído e o efeito de borramento de fronteiras
presente na visualização de imagens intermediárias interpoladas são "as duas faces da

mesma moeda'', ou seja, ambos são conseqüência da translação da estrutura de interesse

entre as imagens originais consecutivas, sendo, portanto, tanto mais evidentes quanto maior
tal translação e, ainda, que o processo de matching visa justamente a resolução de tais
problemas.

Uma constatação bastante interessante deve ser destacada com relação à

visualização comparativa dos cortes. Nas regiões de pequena translação da estrutura de

interesse entre imagens consecutivas (translação de I pixel), o efeito de borramento de

fronteiras causado pela interpolação linear acaba causando uma visualização mais
agradável nessas regiões, tanto nos cortes sagitais quanto nos cortes coronais, uma vez que

suaviza (na verdade, borra) as fronteiras (comparar imagens das figuras 5.10(a) e 5.10(b)).
Como o método de interpolação através de matching evita o efeito de borramento de

fronteiras, nestas regiões de pequena translação de estrufura entre imagens consecutivas, a

translação fica evidente, sendo manifestada através de um micro efeito escada de 1 pixel, o

que torna a visualização menos agradável aos olhos humanos, apesar de ser mais correta.
No entanto, caso tal efeito incomode demais, a rfülização de determinados filtros nas

imagens destes cortes resolve o problema. Para as regiões de grandes translações, as figuras
apresentadas falam por si mesmas.

5.5.2 - Dados de MRT do IFSC (MRT-IFSC)

São apresentados, nesta seção, os resultados das análises feitas com os dados de

MRT do IFSC-USP, os quais foram a motivação inicial para todo o trabalho desenvolvido,
umavez que, devido principalmente a restrições físicas do tomógrafo de RM do IFSC-USP,
o mesmo retorna imagens com espaçamentos consideravelmente grandes.

Esses dados de MRT, conforme jâ rclatado, não são adequados para análises por
estimativa e comparação devido ao grande espaçamento existente entre as imagens
originais. No entanto, por cobrirem uma extensão bastante grande na dimensão z da

estrutura (cabeça de um ser humano) são apropriados para reconstrução 3D e visualização
de cortes sagitais e coronais do volume reconstruído. Assim, para esses dados, só foram
realizadas tais análises qualitativas, utilizando somente o fator de reconstruçãofr = l.

IJma vez reconstruídos os volumes isotrópicos usando ambos os métodos de

interpolação, foram visualizados e analisados todos os cortes sagitais e coronais desses

volumes. As figuras 5.16 e 5.17 mostram, respectivamente, dois cortes sagitais e um corte
coronal dos volumes reconstruídos a partir das imagens originais do conjunto do IFSC-
USP.
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(a) corte sagital I l5 (linear) (b) corte sagital ll5 (matching)

(c) corte sagital 126 (linear) (d) corre sagital 126 (møtching)

Figura 5.16: Visualização comparativa dos cortes sagitais 115 e 126 dos volumes reconstruídos por ambos

os métodos de interpolação a partir das imagens de MRT do conjunto do IFSC-USP e usando

fator de reconstrução fr=l (portanto, espaçamento de 8 mm entre as imagens).
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(a) corte coronal 130 (linear) (b) corte coronal 130 (matching)

Figura 5.17: Visualização comparativa do corte coronal 130 dos volumes reconstruídos por ambos os

métodos de interpolação a partir das imagens de MRT do conjunto do IFSC-USP e usando

fator de reconstrução fr=l (portanto, espaçamento de 8 mm entre as imagens).

Como se percebe pelas figuras 5.16 e 5.17, os resultados são bastante diferentes
entre os dois métodos de interpolação, com inquestionável superioridade do método de

interpolação através de matching. O efeito escada, bastante pronunciado nos cortes do
volume reconstruído pelo método de interpolação linear, principalmente nas regiões de

maior translação de fronteiras entre imagens consecutivas (notadamente na região próxima
ao topo da cabeça), praticamente não se manifesta nos cortes feitos no volume reconstruído
por interpolação através de matching, o que demonstra, claramente, que o processo de

matching ajuda a recuperar as formas da estrutura 3D de uma maneira muito mais precisa e

eficiente.
Além disso, as imagens coTrespondentes aos cortes do volume reconstruído por

interpolação linear possuem um aspecto bastante artificial, não somente pela presença do
efeito escada nas regiões de maior translação de fronteiras, como também pela impressão
de borramento (ou efeito chuvisco) presente, de forma pronunciada, nas imagens como um
todo, sendo tais efeitos bastante discretos, ou mesmo ausentes, nos cortes do volume
reconstruído através de matching.
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5.5.3 - Dados de Phøntoms

Esses conjuntos de dados não foram adquiridos através de exames de tomografta e

sim gerados matematicamente. De forma geral, os phantoms foram projetados de maneira a
se poder analisar de forma geométrica o desempenho do método de interpolação através de

matchíng em relação ao método de interpolação linear. Utilizando estruturas geométricas

bem comportadas e com formas claramente definidas e conhecidas, as análises visuais
(qualitativas) tornaram-se mais faceis e as numéricas (quantitativas) mais representativas.

Além disso, de forma específica, cada um dos phantoms foi projetado com o objetivo de se

determinar o comportamento dos métodos diante de situações bastante peculiares, as quais

geralmente não são bem tratadas por métodos de interpolação de imagens tomográficas
para reconstrução e podem permitir identificar restrições quanto ao uso dos mesmos ou

indicar direções para futuros aperfeiçoamentos. Tais situações são de estruturas inclinadas e

estruturas ramificadas.
Cada imagem de cada um dos phantoms foi criada com estrutura de interesse na cor

branca e fundo na cor preta. No entanto, apesar de serem imagens binárias, é oportuno
observar que tais imagens não são imagens binárias no sentido freqüentemente usado, nas

quais cada pixel pode seÍ armazenado num único bit de informação, podendo arrnazenar

somente os valores 0 e 1. Na verdade, o domínio de densidades também é 10,I27f, no
entanto, as imagens foram criadas usando somente as densidades 127 (branco) e 0 (preto),

sendo que os pixels em branco representam os pontos da estrutura e os pixels em preto os

pontos do fundo da imagem. Fazendo dessa forma, cada ponto em cinza de imagem

interpolada é um ponto com densidade definida por interpolação entre um ponto de

estrufura de uma das imagens e um ponto de fundo da outra, o que catactetiza vrct

comportamento inadequado durante o processo de interpolação, o qual é facilmente
identificado de forma visual. Dessa maneira, esses conjuntos de dados permitem uma

melhor detecção da maneira como certos aspectos importantes das características da

estrutura de interesse, tais como fronteiras e regiões homogêneas, são afetados pelos

métodos de interpolação.
Esses conjuntos de dados servem para todos os tipos de análises definidos, não

somente para análises por estimativa e comparação, como também para as análises que

requerem a execução de todo o processo de reconstruçãopara a visualização de cortes do

volume reconstruído. Apesar de a resolução (x,y,z) ftctícia de (1.0 x 1.0 x 8.5 mm), adotada

para esses conjuntos de dados , possuir um espaçamento (z) entre as imagens bastante
grande em relação à resolução horizontal (x,y), as análises por estimativa são viáveis uma

vez qtJe as imagens constituem-se de estruturas geométricas bem comportadas, sendo

possível a recuperação da forma aproximada destas estruturas nas imagens intermediárias
interpoladas.

Para cada phantom foram feitas análises quantitativas e qualitativas a pafür da

comparação de imagem original com imagem estimada por ambos os métodos de

interpolação. Por ser bastante grande o espaçamento entre as imagens originais, somente foi
usado o espaçamento e = f I para determinação das estimativas. As análises quantitativas

constituíram-se nas medidas de erro RMS e número de pontos em desacordo (NPD),

enquanto que as análises visuais foram feitas através de visualização comparativa de

imagem original e estimada e visualização de diferenças absolutas. Além dessas análises, a

partir da execução de todo o processo de reconstrução 3D, usando o fator para reconstrução

.fr = l, foram feitas análises visuais (qualitativas) de cortes do volume reconstruído por

ambos os métodos.
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5.5.3.1 - Phøntom de Estrutura Inclinada (Phantom l)

O phantom I eumphantom de estrutura inclinada, com inclinação varíëwel entre as

imagens e com interior preenchido, sendo que a estrutura presente em cada imagem
constitui-se de um círculo preenchido, conforme ilustra a figura 5.18.

v
30 imagens
originais

Figura 5.18: Phantom I Qthantom de estrutura inclinada).

O círculo que forma a estrutura de interesse em cada imagem é de tamanho fixo, não

variando de tamanho entre as imagens e possuindo um raio de 25 pixels. O círculo é

transladado de imagem para imagem somente na direção x, sendo que a menor e a maior
translação entre duas imagens consecutivas são, respectivamente, de 2 e 12 pixels.

Com relação às análises por estimativa, foram estimadas as imagens 5, 15 e 25,

sendo os resultados quantitativos sumarizados na tabela 5.1 1.

Tabela 5.ll: Síntese das análises quantitativas comparando os métodos de interpolação linear e interpolação

através de matchíng, usando os dados do phantom I (estrutura inclinada).

Os resultados qualitativos serão apresentados somente para a estimativa da imagem
15, estando ilustrados na figura 5.19.

x
z

média 84.40. I 825t.t7t3 86.2163I 183
25 1.907724 e2517 mm+l 83.6315l9l883.70.31l8 (26, t50)

14e1617 mm+ll5 to2086.40.13651.0039 (26, ts0)90.rl0l
l7 mm+l5 83.50.09940.60234e6 88.272612 (26,150)

match.linear o/omatch.linearo
erro RMS NPI)

imagens
ref. e dest.

espaç.
real

eirnagem
estimada

parâmetros usados
(r, th)

Resultados Ouantitativos
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(a) original

(b) estimativa (linear) (c) estimativa (matching)
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(d) diferença absoluta (original - linear) (e) diferença absoluta (original - matching)

Figura 5.19: Resultados qualitativos, comparando os métodos de interpolação linear e interpolação através de

matching, através da estimativa da imagem 15 do conjunto de dados do phantont I e usando

espaçamento e = +l paraestimativa.

Os resultados apresentados para as análises por estimativa confirmam, de forma
numérica e visual, que o método de interpolação atravês de matching possui um
desempenho bastante satisfatório, proporcionando um mapeamento bastante fiel entre as

fronteiras das imagens sendo interpoladas e, portanto, dando um tratamento bastante

adequado ao problema de reconstrução de estruturas inclinadas. Quantitativamente, as

medidas de erro RMS e NPD foram, na média, cefca de 85o/o menores que aquelas

fornecidas pelo método de interpolação linear. Qualitativamente, a superioridade do

método de interpolaçáo através de matching manifestou-se de forma evidente, até mesmo

geométrica, sendo a estimativa fornecida através de matchíng praticamente idêntica à
imagem original (ver figuras 5.19(a), (c) e (e)). Comparando as imagens estimadas por
ambos os métodos (figuras 5.19(b) e (c)) nota-se que, para o método de interpolação linear,
um grande número de pontos foi gerado através de interpolação entre um ponto de fundo de

uma das imagens e um ponto de estrutura da outra, caracterizando um grande número de

pontos erroneamente interpolados, os quais aparecem na cor cinza na imagem estimada,

enquanto que, para o método de interpolação através de matching, é praticamente

impossível a detecção visual de tais pontos erroneamente interpolados (pontos em cinza),

tão reduzido é o número destes. Estes pontos gerados de forma inadequada são pontos

próximos às fronteiras, causando, na imagem estimada, o efeito de borramento de

fronteiras, claramente identificado na imagem da figura 5.19(b), geruda por interpolação
linear, e ausente na imagem da fîgura 5.19(c), gerada através de matching. Através de
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comparação das imagens de diferença absoluta (figuras 5.19(d) e (e)), percebe-se o grande

número de pontos qí" Jir.r.- entré imag.* orìginul e imagem estimada por interpolação

linear, o que, quantitativamente, coneslponde ã expressiva medida de NPD fornecida

d;;d" da'utilizàção deste método de intãrpolaçáo; ao contrário, o número de pontos que

diferem entre imagern original e imagem estimá¿a por interpolação atravês de matching é

bastante Pequeno.
As análises qualitativas envolvendo a reconstrução de todo o volume isotrópico

consistiram na análisL visual de todos os cortes nos planos yz e xz do volume.reconstruído'

As figuras 5.20 e5.21 mostram, respectivamente, dois cortes no plano yz e dois cortes no

plano xz do volume reconstruído por cada método de interpolação, usando fator de

reconstruçã o frl, demonstrando a brutal redução do efeito escada obtida pelo método de

interpolação através de matching, principalmente nos pontos de maior inclinação da

estrutura, onde tais efeitos assumem maioies proporções' Mais ¡ulma vez' ficou evidente o

tratamento apropriado, dado pelo método de interpolação através de matching, ao problema

de reconstrução de estruturas inclinadas'

(a) corte yz I 12 (linear) (b) corte yz ll2 (matching)
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(c) corte yz 124 (linear) (d) corte yz 124 (matching)

Figura 5.20: Visualização comparativa dos cortes tl2 e 124 no plano ye do phantom I (fr=l).

(a)cortexz 75 (linear) (b) corte xz 75 (møtching)
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(c) corte xz 155 (linear) (d) corte xz 155 (matching)

Figura 5.21: Visualização comparativa dos cortes 75 e 155 no plano xe do phantom I (fz-l).

Concluindo as análises fealizadas com o phantom l, de estrutura inclinada, o
mapeamento das fronteiras das imagens sendo interpoladas, fornecido pelo processo de

matchíng, red:uz o efeito de borramento de fronteiras nas imagens intermediárias
interpoladas e o efeito escada nos cortes do volume reconstruído, sendo tal processo, não

somente adequado, como fortemente indicado para o caso de estruturas inclinadas. No
entanto, é pertinente salientar que o objetivo da utllização de phantoms matemátticos (com

formas geométricas bem comportadas e fronteiras bem definidas) é a ilustração do

comportamento dos métodos de interpolação de uma forma geométrica, de fâcil
compreensão, e que, para dados reais de tomografia, a superioridade do método de

interpolação através de matching não é tão grande quanto para os phantoms matemáticos,

conforme já ilustrado nas seções anteriores.

5.5.3.2 - Phantom de Estrutura com Ramificaçäo (Phøntom 2)

O segundo phantom projetado consiste numa estrutura ramificada (na verdade,

bifurcada, constituindo-se de apenas dois ramos) e com interior oco, sendo que a estrutura
presente em cada imagem constitui-se da união de dois círculos vazios, de interiores
disjuntos ou não, sendo coincidentes em algumas imagens, como ilustra a frgura 5.22.
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v
30 imagens
originais

Figura 5.22: Phantom2 Qthantom de estrutura com ramificação).

Os círculos que forïnam a estrutura de interesse em cada imagem são ambos de raio

igual a 25 pixels e não mudam de tamanho entre as imagens originais. Os círculos são

séparados na parte ramificada e coincidentes na parte comum. Na parte ramiftcada, a

aproximação (ou separação) entre os dois ramos da estrutura é de 10 pixels na direção x
entre cada par de imagens, ou seja, os ramos são transladados de 5 pixels na direção r, em

sentidos opostos, entre cada par de imagens.

Paia as análises feitas por estimativa e comparação, foram estimadas as imagens de

9 a 13, por serem estas as imagens da região crítica da estrutura, onde os dois ramos se

encontram. Os resultados são mostrados natabela 5.12.

Tabela 5.12: Síntese das análises quantitativas comparando os métodos de interpolação linear e interpolação

através de matching,usando os dados do phantom 2 (estrutura ramificada).

Os resultados qualitativos serão apresentados somente para a estimativa da imagem

11. A estimativa desta imagem ê a mais delicada, uma vez que os círculos estão separados

na imagem original 10, apenas se tocam na imagem original I I e possuem uma parcela do

interior em comum na imagem original 12. Os resultados estão presentes na ftgura 5.23.

x
z

média 0.79501.8606 775146357.3 47.0
+l13 1.4t6012e14l7 mm l 130s6.30.6182 (12,150)46.3607

ll e 1317 mm+ll2 s4.30.77181.6879 42.1780t347 (12, ts0)
17 mm+lll 0.9180t.9749l0e12 860152753.5 (12, 150)43.7

+ll0 2.10679ell17 mm 880164957.60.8938 (12,150)46.6
9 8e1017 mm+l 166063.50.77352.t176 54.8750 (12, 150)

o/omøtch.linear o/omatch,linear
erro RMS NPD

imagens
ref. e dest.

espâç.
real

eimagem
estimada

Resultados Ouantitativos parâmetros usados
(th, r)
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(a) original

(b) estimativa (linear) (c) estimativa (matching)
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(d) diferença absoluta (original - linear) (e) diferença absoluta (original - matching)

Figura 5.23: Resultados qualitativos, comparando os métodos de interpolação linear e interpolação através de

matching, através da estimativa da imagem 11 do conjunto de dados do phantom 2 e usando

espaçamento e = *l para estimativa.

Estes resultados, tanto os numéricos (tabela 5.12) quanto os visuais (figura 5.23),

vêm a confinnar o melhor desempenho do método de interpolação através de matching

também em regiões de ramificação de estruturas. Nestas regiões, para essa particular

estrutura descrita (ver figura 5.22), autilização do processo de matching fomeceu medidas

de erro RMS e NPD cerca de 50%o menores do que as fornecidas pelo método de

interpolação linear. Qualitativamente, a superioridade do método de interpolação através de

matching é inquestionável para esses dados, estando evidente na comparação das imagens

estimadás por ambos os métodos (figuras 5.23(b) e (c)); praticamente todos os pontos da

imagem estimada por interpolação linear foram effoneamente interpolados (pontos em

cinza, gerados por interpolação entre um ponto de estrutura e um ponto de fundo) enquanto

que o oposto é verdadeiro para o método de interpolação atraves de mqtching, cuja imagem

estimada assemelha-se bastante à imagem original. Como a estrutura é oca e os pontos

enoneamente interpolados são próximos às fronteiras, o efeito causado por esse problema

de interpolação inadequada é manifestado atravês de um efeito de dupla fronteira,

fortemenle evidenciado na imagem da figura 5.23(b), gerada por interpolação linear, e

bastante discreto na imagem da figura 5.23(c), gerada com a utllização de matchíng. A
visualização comparativa das imagens de diferença absoluta (figuras 5.23(d) e (e))

confirma todas essas observações.
Com relação às análises feitas com a reconstrução do volume isotrópico e

visualização de cortes do mesmo, as figuras 5.24 e 5.25 mostram, respectivamente' um

corte no plano yz e três cortes no plano xz do volume reconstruído por ambos os métodos de

interpolação, usando fator de reconstruçãofr = 1.
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(a) corte yz 128 (linear) (b) corte yz 128 (matching)

Figura 5.24: Visualização comparativa do corte 128 no planoyz do phantom2 (ft=l).

ffi
(a) corte xz75 (linear) (b) corte xz 75 (møtching)
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(c) corte xz 100 (linear) (d) corte xz 100 (matching)

(e) corte xz 125 (linear) (f) corte xz 125 (matching)

Figura 5.25: Visuali zagão comparativa dos cortes 75. 100 e 125 no plano xz do phantom 2 Çr:l)
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Estas figuras (5.24 e 5.25) confirmam a brutal redução do efeito escada obtida pela

reconstrõçao pò. interpolaçáo através de matchíng' Comg a estrutura do phantom 2 é oca'

sendo constituída apenas por uma superficie externa, o efeito escada é manifestado através

de um efeito de descontinuidade nòs cortes do volume, estando evidentes nas figuras

correspondentes aos cortes feitos no volume reconstruído por interpolação linear e ausentes

nas f,rguras que coffespondem aos cortes do volume reconstruído através da utíIização do

o,.*!!; de matching. O corte xz 75 intersecta somente um dos ramos da estrutura' o corte

xz I00 intersecta um dos famos e a parte comum' enquanto que o corte xz 125 intersecta o

ponto de encontro Jo, dois ramos dividindo a estrutura ao meio e deixando claro o melhor

iratamento dado pelo método de interpolaçáo através de matching a estruturas com

ramificação.

5.6 - Medidas de Tempo de Processamento

com o intuito de analisar o tempo real de execugão (wall-clock,.time) utilizado pelo

Método de interpolação através de Matching, foram feitas medidas de tempo de

processamento em diversas situações.

Deve-se salientar que processos de matching são, em geral, relativamente

demorados e, com a finaüdãde ãe melhor analisar os resultados obtidos, as medidas de

tempo de execução foram feitas separadamente -para ambas as etapas do método

implementado, etapa de matching e etipa de interpglãção. Além disso, dentro da etapa de

*ir.hfrg, as medidas foram tomadas lambém de forma separada para ambos os passos

desta etapa, uma u., qu" o primeiro passo (matching de pontos de alto gradiente) 
-é

executado de forma totaimente distinta daquela'executada no segundo passo (matchíng de

pontos de baixo gradiente). Dessa forma, é possível distinguir o comportamento do Método

de Interpol ação atravês dé Marching, relativamente a tempo de execução' em cada uma de

suas etapas. Não à prematura obse-rvar que o tempo de processamento requerido pelo

método tradicionai äe interpolação linear deverá ser bastante próximo ao tempo de

processamento reque;ido pelá etaia de interpolação do método implementado, vr,.'a vez jár

executada a etapa de matching; ã.ttu formã, a grande incógnita deverá ser realmente o

tempo de processamento utilizado pela etapa de matching em cada um de seus passos'

A plataforma 
-omp.rtucionäl 

utiliíadafoi uma estação de trabalho Digital, modelo

Atpha SOOOISOO, "o- -.-ória RAM de 64 Mbytes e-clock de 200 MHz, possuindo uma

-"¿i¿u de desempenho de 129 MFLopS, conforme informado pelo fabricante. No entanto'

é provável q.r. ur medidas de tempo de execução tenham sido afetadas' uma vez que a

esîação ê, tti\izadaem rede, funcionando como sêrvidora da mesma, ainda que tal rede seja

pequena e apenas de médio fluxo.
utilizando o conjunto original CT-MIPG, foram feitas tomadas de tempo de

execução em diversas situaçOes. Primeiramente, foram estimadas, usando ambos os

métodãs de interpolação, as -.t-ut imagens usadas nas análises por estimativa para esse

conjunto de dados (ver seção 5.5.1), desta vez usando somente espaçamento e = f 1 e os

mesmos parâmetros jâ ,¡iizados (vór tabela 5.8). Para cada imagem estimada por cada um

dos métodos de inffiolação foram feitas cinco medidas de tempo de execução, sendo as

médias calculadas e apresentadas na tabela 5'13'
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59e616mm+l60 (12, 10)0.24202.tt5t35.345t0.1 05 l
50 0.24303.47586.73740. l 03849e516mm+1 (5, 10)

2.t2680.1 06039e416mm+140 (2, 10)0.24496.8169
6mm+130 (4, l0)0.24594.08888.55390.t07229 e3l

2.81302.44310.102519 e2l6mm+l20 (3, 10)0.2440
0.t0239el16mm+ll0 (3, 10)0.24302.56122.2342

intern.match. (2"1møtch, (lol
interpol.

linear
interuolacão através de møtchíns

eimagem
estimada

tempo de Drocessamento (em sesundos)imagens
ref. e dest.

espaç.
real

parâmetros usados
(r, th)

Tabela 5.13: Medidas de tempo de processamento (em seg.) comparando os tempos obtidos pelos métodos de
interpolação linear e interpolação através de matching, usando os dados de CT do MIPG.

Como se nota pelos resultados expostos na tabela 5.13, realmento o tempo de
processamento requerido pela etapa de interpolação do método de Interpolagão através de
Matching não é muito maior do que aquele requerido pelo método tradicional de
interpolação linear; logicamente, o tempo deve ser um pouco maior rrma vez que, no
método implementado, além da interpolação linear das densidades, há que se fazer também
a interpolação linear das disparidades horizontal e vertical.

Como esperado, no método de Interpolação através de Matching, quase todo o
tempo de processamento é consumido pela etapa de matching. Conforme já exposto no
capítulo 4 (seção 4.3.3, onde foi discutida a definição dos parâmetros do processo de
matchíng) e evidenciado pelos resultados apresentados na tabela 5.13, o tempo de
processamento requerido pela etapa de matching varia bastante de acordo com os
parâmetros r (raio da janela de pesquisa) e th (threshold)trsados.

Dessa forma, a parlir da estimativa da imagem 30 do conjunto de dados CT-MIPG,
usando espaçamento e = +1 (portanto, interpolando imagens originais 29 e 31), o tempo de

execução da etapa de matchíng (primeiro e segundo passos) foi medido com variações
significativas nos parâmetros usados para o processo dematchíng. As tabelas 5.14 e 5.15

apresentam, respectivamente, os tempos de execução para o primeiro passo e para o
segundo passo da etapa de matching, através de variações dos parâmetros r (r = 2,4, 6,8,
I0, 12) e th (th = 50,40,30, 20, 10).

Tabela 5.14: Medidas de tempo de processamento (em seg.) para o primeiro passo da etapa de matching do
método implementado, através da estimativa da imagem 30 do conjunto de CT do MIPG

42.650927.984317.00588.52083.339610 58.4915
2.847720 48.729635.559823.3777t4.236t7.2016

29.982419.786212.08396.16202.487630 41.0263
5.26352.165940 34.436225.204516.688610.2303

28.891021.189314.08688.68964.s1331.897950

th

42 1210I6
I
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2.48s02.s2892.70723.07124.06687.781310

2.71443.51246.037020 2.30502.33372.4817
2.24692.28162.38452.53483.t8734.785230

2.5t102.83403.782340 2.16292.18052.3441
2.12002.14442.23222.34742.s8423.244450

th

1 t210864
r

Tabela 5.15: Medidas de tempo de processamento (em seg.) para o segundo passo da etapa de matchíng do
método implementado, através da estimativa da imagem 30 do conjunto de CT do MIPG

Os resultados ilustrados nas tabelas 5.14 e 5.15 confirm¿lm os comentários feitos no
capítulo 4 (seção 4.3.3), com relação aos parâmetros r e th. O tempo total de processamento
da etapa de matching (tempos de processamento de ambos os passos somados) aumenta
conforme se aumenta o raio da janela de pesquisa (parâmetro r) e se diminui o threshold
(paúmetro th).

Para o primeiro passo da etapa de matching (matching de pontos de alto gradiente,
feito através de processo de pesquisa), o tempo de processamento é bastante amplificado
com o aumento do parâmetro r, uma vez que aumenta muito o número de pontos da
imagem destino a serem pesquisados para cada ponto de alto gradiente da imagem
referência. No entanto, pata o segundo passo da etapa de matchíng (matching de pontos de
baixo gradiente, feito através de Triangulação de Delaunay e processos de interpolação e

extrapolação), o tempo de processamento diminui sutilmente com o aumento do parâmetro
r, pois conforme aumenta o número de pontos a serem pesquisados na imagem destino
durante o primeiro passo, aumenta também a possibilidade de correspondências mal
estabelecidas, diminuindo o número de vértices para triangulação no segundo passo.

Contudo, considerando os dois passos, o tempo total de processamento da etapa de

matching aumenta bastante com o aumento do parâmetro r (raio da janela de pesquisa).
Com relação ao parâmetro th (threshold), o qual define o limiar entre pontos de alto

e de baixo gradiente das imagens, ambos os passos da etapa de matchíng têm seu tempo de
processamento consideravelmente aumentado com a diminuição do valor desse parâmetro,
uma vez que tal diminuição aumenta o número de pontos considerados de alto gradiente,
aumentando o número de pontos da imagem referência para os quais se deve definir
correspondência no primeiro passo e aumentando o número de vértices para triangulação
no segundo passo.

Uma última constatação com relação aos resultados apresentados nas tabelas 5.I4 e

5.15 é a de que o "gargalo" da etapa de matching do método implementado é o seu
primeiro passo (matching de pontos de alto gradiente), feito através de um processo de
pesquisa, e que futuras otimizações visando a diminuição do tempo de processamento
devem agir principalmente neste ponto.

Encerrando esta seção, três conclusões principais podem ser ressaltadas com relação
ao tempo de processamento do método implementado:

. a etapa de matching do método implementado neste trabalho consome quase todo o
tempo de processamento; a etapa de interpolação tem um tempo de processamento
bastante semelhante ao do método tradicional de interpolação linear;
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o o tempo de processamento da etapa de matching é influenciado pelos parâmetros

utilizados, principalmente pelo parâmetro r (raio da janela de pesquisa), mas também
pelo parâmetro th (threshold);

o o'ogargalo" da etapa de matchíng, em termos de tempo de processamento, é o primeiro
passo dessa etapa (matching de pontos de alto gradiente), tendo seu tempo de execução

bastante amplificado principalmente com o aumento do parâmetro r, que define o raio da
janela de pesquisa.

5.7 - Conclusões sobre o Método Implementado

Durante a execução de todas as análises apresentadas, algumas conclusões foram
sendo delineadas de forma bastante clara com relação ao comportamento do método de

interpolação através de matching relativamente ao do método tradicional de interpolação
linear, as quais passam a ser expostas, respaldadas tanto pela teoria quanto pelos resultados

obtidos.
A base fundamental do método de interpolação através de matching é o

mapeamento coerente entre as estruturas presentes nas imagens, principalmente nas regiões
próximas a fronteiras e regiões de maior translação da estrutura entre imagens

consecutivas. Dessa forma, o método é tão mais vantajoso relativamente à interpolação
linear quanto maior o espaçamento entre as imagens originais.

O mapeamento de estruturas maiores, as quais se preservam entre as imagens, é

realizado de forma bastante eftcaz pelo método de interpolação através de matching. Para

pequenas estrufuras que não são preservadas entre as imagens, o método implementado
assume um comportamento semelhante ao da interpolação linear, como não poderia deixar
de ocorrer.

Dado o excelente mapeamento entre pontos de fronteira, o método implementado
atingiu plenamente os objetivos para os quais foi proposto, especificamente, redução do
efeito de borramento de fronteiras em imagens intermediárias interpoladas e redução do

efeito escada nos volumes reconstruídos, o qual se manifesta claramente através da

visualização de cortes sagitais e coronais dos mesmos. Tais efeitos indesejáveis são

característicos dos métodos de interpolação tradicionais, sendo que o efeito de borramento

de fronteiras chega a se manifestar através de efeito de dupla fronteira (ver figura 5.4(b)),
enquanto que um efeito escada bastante pronunciado apresenta-se, por vezes) na forma de

descontinuidades na estrutura reconstruída (ver figtra 5.1a(a)).
Com relação ao escopo de aplicação do método proposto, podem-se fazer as

seguintes considerações. Para espaçamentos pequenos entre as imagens originais, da ordem
de 2 mm ou, possivelmente, atê 3 mm, talvez não compense a utilização do método de

interpolação através de matchíng, uma vez que a melhoria apresentada é apenas sutil e o
processo de matching é bem mais complexo e demorado. Para grandes espaçamentos, o

método implementado é, não somente adequado, como fortemente indicado (por exemplo,

ver figuras de 5.12 a 5.15). Mesmo para espaçamentos pequenos, havendo grande

translação da estrutura entre as imagens (por exemplo, imagens transversais próximas ao

topo da cabeça de um ser humano), o método também é indicado. Outras aplicações nas

quais o processo de matching apresenta grande vantagem são de reconstrução de estruturas
inclinadas e estruturas com rumificação, conforme demonstrado na seção 5.5.3. Uma outra
aplicação bastante importante é o tratamento de registro (ver figura 5.9).
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Apresentadas todas as vantagens do método de interpolação atravês de matching, ê

necessário que sejam destacadas duas desvantagens. A primeira diz respeito ao tempo de

processamento; o processo de matching implementado, como todo processo de matching, é

um processo relativamente demorado, tornando tal método de interpolação bem mais lento
que o método de interpolação linear. A segunda desvantagem é a necessidade de calibração
de parâmetros. No entanto, neste trabalho, conforme já explicado, foi abolida a calibração
dos parâmetros relacionados ao vetor custo (parâmetros pL, p2, p3, p4).O paràmetro th
(threshold) é determinado para cada conjunto de dados e, conhecendo-se o domínio de

densidades do conjunto e o operador usado para cálculo de gradiente, é facilmente definido.
O único problema restante é a calibração do parâmetro r (raio da janela de pesquisa), o
qual, conforme detectado durante as análises, idealmente deveria ser definido entre cada
par de imagens sendo interpoladas. Entretanto, ê razoâvel supor que a utilização freqtiente
deste método, com conjuntos de dados representando regiões de uso cotidiano, torne os

valores para este parâmetro já conhecidos de antemão.
Concluindo, é oportuno ressaltar que todas as análises e discussões apresentadas

neste capítulo são específicas para imagens de tomografia, não tendo sido este método de
interpolação testado para outros tipos de imagens, e que, mesmo para imagens de

tomografia, este método não representa qualquer "panacéia", tendo certas desvantagens e

restrições deutilização, conforme explanado durante o capítulo.

5.8 - Considerações Finais

Durante este capítulo foram apresentados os resultados das análises executadas para
avaliação do Método de Interpolação de Imagens Tomográficas através de Matching. As
análises foram executadas utilizando vários conjuntos de dados, dados tomográficos de CT
e MRT e dados de phantoms projetados matematicamente.

Preliminarmente à apresentação dos resultados obtidos, foram descritas as análises
executadas, tanto quantitativas quanto qualitativas, os dados que foram usados durante as

mesmas e a calibração dos parâmetros do processo de matching.
Além da apresentação dos resultados obtidos através das análises e da discussão dos

mesmos, foram também apresentadas medidas de tempo de processamento na plataforma
computacional utilizada. Ao final do capítulo, foram apresentadas as conclusões sobre o
método implementado, incluindo um sumário dos problemas resolvidos pelo mesmo, o

escopo de aplicação, vantagens e algumas desvantagens deste relativamente aos métodos
tradicionalmente usados.

Deve-se enfatizar que, sendo o objetivo deste trabalho o de propor um método mais
adequado para interpolação de imagens tomográficas com grande espaçamento, tal objetivo
foi plenamente atingido, conforme os resultados apresentados e discutidos durante todo o
capítulo.
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Conclusão

6.1 - Conclusões Gerais

Motivado pelo desenvolvimento do tomógrafo de Ressonância Magnética, no
Instituto de Física de São Carlos (IFSC-USP), e de um Sistema para Reconstrução e

Visualização Tridimensional de Imagens Tomográficas, no Instituto de Ciências
Matemáticas de São Carlos (ICMSC-USP), este trabalho teve como objetivo a pesquisa e o
desenvolvimento de método alternativo de interpolação de imagens tomográficas para
Reconstrução 3D volumétrica a partir de imagens com grande espaçamento; enquanto o

tomógrafo desenvolvido no IFSC-USP retoma imagens com espaçamentos razoavelmente
grandes, o referido sistema do ICMSC-USP utilizava-se do método tradicional de
interpolação linear durante a reconstrução, o qual somente fornece resultados satisfatórios
para imagens com pequeno espaçamento, não sendo, portanto, adequado para as imagens
de tomografia retornadas pelo citado tomógrafo.

Os maiores problemas apresentados pelos métodos tradicionais de interpolação de

imagens tomográficas, quando aplicados a imagens originais bastante distanciadas, ou
mesmo imagens próximas, mas com estrufuras que se transladam signifïcativamente entre
as mesmas, são o efeito de borramento de fronteiras em imagens intermediárias
interpoladas e o efeito escada no volume 3D reconstruído, evidenciado através da
visualização de cortes sagitais e coronais do mesmo. Ambos os artefatos são conseqüência
da translação de estruturas entre imagens originais consecutivas. Assim, depois de ampla
pesquisa por métodos de interpolação de imagens para Reconstrução 3D, através de análise
das características apropriadas de cada um deles, foi definido o Método de Interpolação de
Imagens Tomográficas através de Matchíng como um método bastante conveniente para
reconstrução a partir de imagens com grande espaçamento, uma vez que tal método afua
diretamente na solução da causa dos problemas citados, tentando evitar a interpolação entre
pontos pertencentes a diferentes estruturas ou entre pontos de estrutura e pontos de fundo
da imagem.

Implementado o Método de Interpolação através de Matching, com alterações
significativas propostas para o processo de matching requerido, foram executadas diversas
análises, concluindo-se que o objetivo definido para este trabalho foi plenamente atingido,
tendo-se obtido resultados bem melhores para conjuntos de dados formados por imagens
bastante distanciadas, reduzindo de forma brutal os efeitos indesejáveis citados e

recuperando, no volume reconstruído, as formas dos objetos 3D de interesse de uma
maneira muito mais eficiente e representativa.

Além do estudo de métodos de interpolação de imagens tomográficas para
Reconstrução 3D, este trabalho ainda propiciou um estudo sobre processamento 3D de
imagens tomográficas em geral e abordagens para reconstrução 3D. Ainda, foi realizado
um estudo sobre triangulações e, de forma mais aprofundada, a Triangulação de Delaunay e
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sua utilizaç ão para interpolação de pontos irregularmente distribuídos no plano (ver anexo

A), conforme necessário para a implementação do método selecionado.

As contribuições deste trabalho foram as seguintes:

o Classifi cação, segundo determinadas características, das abordagens de Reconstrução

3D em três grupos: Reconstrução Volumétrica, Reconstrução Pseudo-Volumétrica e

Reconstrução por SuPerficies;
o Reunião, num único texto, dos mais recentes métodos de interpolação de imagens

tomográficas para Reconstrução 3D, incluindo uma síntese das principais características

destes para reconstrução apattir de imagens com grande espaçamento;

o Implementação do Método de Interpolação de Imagens Tomográficas através de

Matching, o qual se apresentou como uma excelente alternativa paru interpolação de

imagensiom grande espaçamento original, objetivo principal do presente trabalho;

. Proposta e implementaçáo de inovações na etapa de matchíng do método selecionado,

atraïés da utrlização de Triangulação de Delaunay e processos de interpolação e

extrapolação, permitindo um tratamento distinto entre os pontos provavelmente

pertencentes a estrufuras presentes nas imagens e os pontos provavelmente pertencentes

ao fundo da mesma;
o Definição de uma variedade de tipos de análise para métodos de interpolação de

imagens tomográficas (análises quantitativas e análises qualitativas);

o Análise do método implementado, comparativamente ao método tradicional de

interpolação linear, não somente em situações de grande espaçamento entre imagens

originais, como também para resolução de problemas de registro e em situações de

estñrturas inclinadas e ramificadas, situações nas quais o método implementado também

se apresentou como um excelente altemativa.

Além dessas contribuições, o anexo A ainda apresenta a definição da Triangulação

de Delaunay e sua utilização para interpolação de pontos arbitrariamente distribuídos no

plano, incliindo apreseniaçãó du resolução dos principais problemas 
_ 
de Geometria

^Computacional parã construção da Triangulação e posterior utilização da mesma para

interpolação no plano.

6.2 - Sugestões para Pesquisas Futuras

Seria bastante interessante que, em trabalhos futuros, fossem implementados outros

métodos de interpolação de imagens tomográficas para Reconstrução 3D volumétrica' com

o objetivo de também pesquisãr o comportamento destes em relação ao problema de

reconstrução a partir dè imagens originais com grande espaçamento. Uma sugestão

razoáwel é o Metodo de Interpolação Baseada na Forma, cuja implementação parece ser

relativamente simples.
Com relação ao Método de Interpolação através de Matching, frcam as seguintes

sugestões para pesquisas, as quais podem propiciar melhorias no desempenho do mesmo ou

maior praticidade na sua utilização:
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o Estudos para viabilização da utilização de triangulações dependentes dos dados (por
exemplo, [DYN-90], [BROWN-9l]) e triangulações com restrições [DeFLORIANI-92],
tentando definir restrições específicas para imagens de tomografia;

. lJtilização de interpolação com continuidade de classe Cr durante o processo de
interpolação, verificando a possível melhoria proporcionada;

o Definição de matching atravês de curvas de correspondência, ao invés de (linhas) retas
de correspondência, usando, durante a etapa de matching, não somente as informações
das imagens referência e destino, como também das imagens a elas adjacentes, tentando
impor cõntinuidade de classe Cl nas referidas curvas de correspondência;

o Estudos para automatização da calibração dos parâmetros do processo de matchíng,
permitindo, inclusive, que a calibração do parâmetro correspondente ao raio da janela de
pesquisa seja feita para cada par de imagens sendo interpoladas;

o Investigação de otimizações a serem feitas no primeiro passo da etapa de matching
(matching por pesquisa), o qual se constitui no ponto de maior demora durante a

execução de todo o processo.
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Triangulações e InterPolação

4.1 - Considerações Iniciais

Este anexo introduz conceitos fundamentais sobre triangulações,- dando enfoque

especiaf ao uso das m¡srr,as para c, problema de irrterpolação usando 
-¿l¿gt 

de pontos

irregularmente espalhados no piano. Ségundo Aurenhammer [AURENHAMMER-91], uma

das maiores aplicaçOes para tiiar,gulaçã.s é justame'te a interpolação-de.funções de duas

variáveis, onde valoreå da funçao são inicialmente somente conhecidos em pontos

n.Àufur-"nte distribuídos. A tazáo para a presença deste anexo, retratando tal assuntoo

deve-se tão somente ao fato de que tai tipo dè problema ocofre no método de interpolação

de imagens tomogrãficas implementado neste tiabalho, e a solução adotada foi exatamente

através do uso de triangulações.
Esse assunto será tratado com vistas ao problema que se pretende resolver' não

havendo maior preocupação com rigor matemático-. Ern particular, o tratamento será restrito

para pontos irreg,rtui*ente espalnã¿os no piano (triangulações no espaço são também

"hu-ãdut 
de tetraedrações l-KA LLMANN-951)'

O problemu u ,rr. tiatado consiste .-, dudo um conjunto V d9 n pontos distintos

pi=(xi,!¡), i = 1, 2, ...,..., t?, pontos ilregularmente distribuídos no plano' não todos co-

lineares, cada um 
"orn 

u* pärticular u'Ão, ,, associado, interpolar o valor para qualquer

""t " 
pá"to do plano dentrå do fecho convexot desse conjunto de pontos. O problema,

então, divide-se em duas etapas, determinação da triangulação e interpolação attavés da

triangulação definida, ai; quals serão apresentadas nesl-e anexo.

A literatura 
'sobie 

triang'Ìáções é basrante vasta ([AURENHAMMER-91]'

IBARNHTLL-111, [curRAS-Sj],.'[curBAS-92], [KNUTH-92], [LAWSON-77]'

iiefffAUD-93j são alguns exemç'losj, tendo sido propostos diversos algoritmos para a

äonstruçao das- mesmas e os maii variados tipos de estruturas de dados para

atmazenamento. Um desses ialgoritmos, juntamente com a respectiva estrutura de dados

utílizada, será apresentado neste anexo, não somente com fins ilustrativos' como também

objetivando a apresentação do aigoritmo usado no método de interpolação de imagens

tomográficas implementado nesre trabalho'

f Define-se fecho convexo de um co¡junto l'= lt¡t, p2.......,/¡nì tle ponios distilltos do plano como sendo [NONATO-95]:

t"
Conv(lz) = {},¡p¡ + }r2lt1* ...'. -r l''¡r,, | À, t' t'' | }' = f I

l=l
pode também ser definido, de mancir¡ nrais intuiti'a, ri.rmo o menor conjunto convexo contendo todos os pontos de I/ [TEILLAUD-93]

Ou ainda, como a intersecção de todos os semi-espaços contendo to<tos oi pontos de I/ [AURENHAMMER-91]'
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A.2 - Triangulações

A.2.1 - Conceitos Gerais

Dado um conjunto V de n pontos distintos pt=(xiyi), i = l, 2, ......, n, pontos

irregularmente distribuídos no plano, não todos co-lineares, uma triangulação desse

coniunto de pontos tem o ob.jetivo de cobrir todo o fecho convexo do mesmo'

particionando-ò em ffiângulos cujos vértices sejam os pontos de V. Portanto, a união de

iodos os triângulos da triangulação foLma, necessariamente, um polígono convexo. Cada

triângulo devJpossuir três dos pontos de Z como seus vértices e não deve conter nenhum

outro ponto no seu interior ou na sua borda.

De forma geral, existem muitas triangulações diferentes para um dado conjunto de

pontos. É interessante notar, entretanto, que todas as possíveis triangulações possuem o

mesmo número de triângulos e o meslno número de arestas'

Sendo V um conjunto de ,? pontos distintos, não todos co-lineares, ntb o número de

pontos na borda do fecho conr/exo tle V e ni o número de pontos interiores ao fecho, de

forma qve n = fib * ni. e:rtáo, o nitmero cie triângulos é:

/4= Ítb + Z.(ni - l) < 2.i^,

e o número de arestas é:

nu= 2.n6 -r 3.(n¡ - l) < 3.n

A questão de qual das inrilneras possíveis triangulações é a melhor para um dado

conjunto dè pontos é uma questão ern aberto. A triangulação mais adeq-uada depende da

aplicação específica. O problema em questão consiste em definir uma triangulação com o

objetivo de usá-la para interpolaçâo, ou seja, dada uma.frrnção com valores conhecidos

soinente em alguns pontos e clefinicla uma triangulação desses pontos, calcular o valor da

função .m qnulqner þonto arbitrário através de interpolação dentro do triângulo contendo o

-.r-o. Intuitivãmente, não é difícil perceber que a existência de triângulos muito longos e

finos prejudicaria a qualidade <la inlerpolação. Segundo Lawson [LAWSON-72] e Maclain

IMAfLAIN-76), uma triangulação é conveniente para interpolação se os seus triângulos

ião aproximadamente equianguiares (cu seja, aproxirnadamente equiláteros), o que vem a

confiimar a noção intuitiva. A conhecida lriangulação de Delaunay é a única triangulação

que é ótima ttess. sentido ISIESON-7"1], razào pela qual optou-se por sua utilização.

A.2.2 - Triangulação de DelaunaY

A Triangulação de Delaunay pode ser definida de várias formas, seguindo os vários

critérios possíveis dã escoiha rie trianguiaçã-o preferida dentro de cada quadrilátero formado

por dois iriângulos adjacentes da nles.na. (.tualquer que seja a triangulação dos pontos, cada

par de triângulos adjacr:ntesi formzr um quz.driláúero; se esse quadrilátero não for convexo'

äxiste uma única forma de particioná-io em dois triângulos; caso contrário, tal quadrilátero

pode ser particionado ern dois triângulos de dois possíveis modos, conforme ilustra a figura
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A.1. Com o objetivo de aproriimar a equiangularidade desejável nos triângulos formados, a

qual pode se¡ierificada åtravés de alguns 
"iitétiot 

equivalentes, somente um dos modos é

aceito. Se todos os quadriláteros consistindo de pares de triângulos adjacentes em uma

triangulaçao satisfazém um desses critérios equivalentes de otimização local, então a

trianiutaiao é única, sendo chamada ¿e Triangulação de Delaunay [LAWSON-77].

a a

b dd b

c c

Figura A.l : Dois modos possíveis para triangulação de um quadrilátero estritamente convexo.

para definir de forma objeti,"'a a Triangulação de Delaunay, sua introdução será

feita, primeiramente, a.travós cle uma otltra estrutura muito conhecida, o Diagrama de

voronäi IAURENHAMMER-91], aravés do qual se definirá um dos possíveis critérios de

otimizaçào local que leva à Triãngulação de Delaunay. Mais adiante serão apresentados

outros dois critérioi equivalentes [L.dWSON-77] que levam também a tal triangulação.

A.2.2.1- Definição através tlto Ðiagrama de Voronoi2

Dado um conjunto / = lpt, pz, ......, pn¡ de n pontos distintos do plano, não todos

co-lineares, o Diagrama de \/oronol é uma partição do plano em regiões Vi, i = 1,2, """, n,

uma colrespondente a cada ponro p;, sendo que cada região Zi constitui-se de todos os

pontos do ilano mais próximos cle p; do que cie qualquer outro ponto de V' Cada uma

ä.rru, regiOes é chamada de região de Voronoi e se constitui em um polígono convexo, não

.r"r.rruriã-ente limitado; ca-so o ponto pi Correspondente pertença à fronteira do fecho

convexo de V, o poligono será" ilimitado. As arestas que definem os polígonos são

chamadas de arestás ciã Voronoi e clefinem os pontos do plano que estão igualmente

distanciados de dois pontos p. e i;t,. t1,e l/. A f,rgura 4.2 ilustra o Diagrama de Voronoi de um

determinado conjunto rJe nontos.

Todo vértice v dó ûiagrama rle Voronoi é comum a pelo menos trôs regiões de

Voronoi (que se encontram em u) r: é o centlo do círculo definido pelos pontos de V

"oorrpoùãntes 
às reg;ões que se enc:ontram em v. Além disso, este círculo não contém

nenhum outro ponto de V em seu interior INONATO-95]'

,O nome Diagrama de Voronoi de,,:-se ao tÌrto cle se" ,l:'ra cstrutt.ra int.oduzida por M. G. Voronoi [VORONOI-08] em 1908' O nome

Triangulaçãoãe Delaunay deve-se ao pesq.isadc. Iì. Ì\l I)elauiray [DELAUNAY-34].
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a

o a

a

Figura A.2:Diagrama de Voronoi de um dado conjunto de pontos.

Diagramas de Voronoi são usados em inúmeras situações para diversas aplicações

IAURENHAMMER-9I]. No entanto, sua apresentação aqui deve-se unicamente ao fato de

facilitar a definição da Triangulação de Delaunay.
A Triangulação de Delaunay ti o dual do Diagrama de Voronoi. Esse dual pode ser

definido como uma subdivisão planar cujos vértices são os pontos Pi de V e as arestas são

segmentos de reta ligando cadapar de pontos de V que possuam polígonos de Voronoi com

uma aresta em comum. A figura 4.3 ilustra o Diagrama de Voronoi (linhas pontilhadas) e a

Triangulação de Delaunay (iinhas sólidas) do rnesmo conjunto de pontos dafigara A.2.

Figura 4.3: Diagrama de Voronci (linhas pontilhadas) e o seu dual, Triangulação de Delaunay (linhas

sólidas).

Cada vértice de Voronoi corresponde ao circuncentro de um triângulo de Delaunay.
Pela figura 4.3, pode-se perceber que arestas de Delaunay (linhas sólidas) são ortogonais
às correspondentes arestas de Voronoi (linhas pontilhadas) e que as mesmas não

necessariamente se intersectarn. Percebe-sc;, também, que as fronteiras do fecho convexo
dos pontos são arestas de Delaunay.
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^.2.2.2- 
Equivalência de critérios para Triangulação de Delaunay

Conforme ia foi estabelecido, numa Triangulação de Delaunay todos os

quadriláteros consistindo de pares de triângulos adjacentes devem ser particionados de

färma a aproximar a equianguìaridade desejável nos triângulos. Portanto ' paÍa a construção

de uma Triangulaçao àe Dãlaunay, pode-se ater a critérios locais de otimização, que sre

constituem em critérios para triangulação de um quadrilátero estritamente convexo"

(quadriláteros não-conu.*ä, só podèm ser triangulados de uma única forma). Lawson

[inwsON -7 7f define três critérios equivalentes.

A definição da'Iriangulaçáo cie Delaunay através do seu dual Diagrama de Voronoi'

já estabele." .* dos critéri,cs de triangulação de um quadrilátero estritamente convexo

defïnido pelos Pontos a, b, c e d-

Critério das Re g!eçs!-e-!þrc¡1 o i :

Sejam Ro, Rh, R,' e R,¡, as regiões de Voronoi correspondgnle9, respectivamente' aos

pontos o,"b, 
" 

e ã. oois-dos pontos o, h,, ou d serão chamados vizinhos de Voronoi se suas

i"spectiíus regiões de \/orcnoi estã'-. ern cc,ntato. São vizinhos fortes de Voronoi se o

contato é feito através de utn Segmento de reta de comprimento não-nulo' Se o contato é

feito através de um único ponto, são r,'i:zinhos fracos de Voronoi.

Esse critério est¿bèlece ciìre, i-:ara triangular um quadrilátero estritamente convexo,

deve-se inserir a diagonal que conecti o par de vizinhos fortes de Voronoi (figura 4.4). Um

quadrilátero estritamlente ci,ri've:'to porie ter, no máximo, um par de vértices opostos que são

uirinho, fortes de Voronoi. Íie nenhum dos dois pares de vértices opostos constituem-se em

vizinhos fortes de Voronoi, então a.mbos os pãt"s constituem-Se em vizinhos fracos de

Voronoi e, nesse caso, qualquer diagorra'l pode ser inserida'

aa

Cl ón¡¡¡Ð¡ËÈ- b db

cc

Figura A.4: Critério das Regiões de Voronoi pil|a i:riang'rlação de quadrilátero estritamente convexo'

Outros dois critétios equivalentes a este, paru a otimização local que leva à

Triangulação de Delaunay, s:rão expostos a seguir'

Critério do Angulc Max'-N{þ:

Esse critério consiste ern escolher a triangulação do quadrilátero que maximize o

mínimo ângulo interior dos dois triângulos resultantes. Por exemplo, na figura 4.5, o

3um quadrilátero é estritamente convexo se cacla un'. de seus ângulos interiores mede menos que 1800. Se um dos ângulos mede

exatamente 1g0", o quadrilátero aii,:la é r:orv:xc, mi:s t ào estritarrìente ccnvexo e, nesse caso' também só pode ser triangulado de uma

única forma; po. essâ razão, os critérios são tlefinidos ,ìon1elìte para quaclriláteros estritamente convexos.
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ângulo lcab é o menor ângulc intemo existente nos triângulos/ e 91, o âneirrlo lcdb ê o

menor existente nos triângutros ./) e gz a o ângulo /.cdb é maior que o ângulo Zcøb.
portanto, a triangulação (tr) devs scr escolhida. No caso de empate entre os menores

ângulos das duasìriangulações possír,'eis, qualquer uma delas pode ser escolhida.

0 a

b b

c c

(a) (b)

Figura A.5: Critério do Ângulo Max-Min para triangulação de quadrilátero estritamente convexo.

Critério do Círculo Vazio:

Esse critério estabelece que c circuncírculo definido pelos três vértices de um dos

triângulos não pode conter o quarto ponto em seu interior. Seja K o círculo definido por três

dos iértices dô quadrilátero (ngurà 4.6). Se o quarto vértice está dentro de K, deve-se

inserir a diagonal entre esse quuito vértice e o vértice a ele oposto. Se o quarto vértice está

fora de K dãve-se inserir a outra cliagonal. Caso o quarto vértice esteja exatamente em K,

pode-se inserir qualquer uma das cliagonais, ou seja, qualquer uma das duas triangulações

þossíveis pode sèr eicolhicta.. f)eve-se notar que quando os quatro vértices não estão num

,rr"r-o círculo, a mesma triangulação será selecionada qualquer que seja o conjunto de três

vértices usado para definir rl círculo.

a K a

b c r¡rÈ- b

dd

d

c

Figura 4.6: Critério do Círculo Yazio para triangulação de quadrilátero estritamente convexo.

Eouivalência dos Critéri Lr:.

Os três critérios esta.belecidos de otirnizaçáo local (critérios para triangulação de um

quadrilátero estritamenl.e convexo) são equivalentes, uml vez que produzem as mesmas

decisões em todos os casos [L,AWSOI.{-77f, ou seja, salvo situações de quatro ou mais

pontos vizinhos co-circulares, produzem exatamente a mesma triangulaçáo, a qual é única e
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é chamada de Triangulação cle Delaunay" Havendo quatro ou mais pontos vizinhos co-

circulares, há uma r.rtu arbitra:ieCade na decisão, o que leva a mais de uma possível

triangulação, todas as quais. no entanto- ainda assim respeitam às restrições de Delaunay.

Para mostrur q,r" os três critérios produzem as mesmas decisões em todos os casos,

pode-se verificar que todos eles possuem o mesmo caso neutro e, então, estudar

perturbações do caso neutro.
O caso neutro païa toclcs os critérios é o caso no qual todos os quatro vértices do

quadrilátero são co-ciiculares. Para o Critério do Círculo Yazio, obviamente esse é o caso

neutro, conforme já foi relatadr¡.

Considerando o Critérro ao Angulo Max-Min, suponha-se um quadrilátero cujos

vértices a, b, c e d sejamco-circulares 1ñgura 4.7). Suporrhu-t" também que o atco (bc seja

menor que os ar"o"(rd, (da e (att. Se a medida angular do arco (U" eZe, então os ângulos

Zcab e-lcdb são iguais a 0 e cadaurn deles corresponde ao menor ângulo de cada uma das

possíveis triang-ulaçOes, concluindo-se que este caso coffesponde realmente ao caso neutro

do Critério do Angulo Iv{r:<-N4ir''

a

h

2o

C

Figura 4.7: Caso neutro para o Clitério dr:r ,A ngulo Max-Min.

Finalmente, considelando o Ciitéric <ias R.egiões de Voronoi, quando se determinam

as regiões de Voronoipa:a o cssc,cle quairo pontos co-circulares, percebe-se que as quatro

regioãs determinadas enc)ontrar.¿-se num ponto no centro do círculo, conforme ilustra a

figura 4.8. Dessa fonna, cadç-t':.,,7r de vértices opostos constituem-se em vizinhos fracos de

Vòronoi, o que corresponde ao caso neutro desse critério.

K

a

D

c

Figura 4.8: Caso neutro para o Critério cla-s Regiõ':s de Voronoi.
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Determinada a correspondência do caso neutro, uma análise superficial mostra que

perturbações do mesmo levam às mesmas decisões nos três critérios. Mover o porrto d, na

figura 4.8, para dentro do círculo K, provocaria um aumento do ângulo lcdb e tornaria os

uérti..r ø e ¿ vizinhos fortes de Voronoi. Dessa forma, todos os critérios escolheriam a

triangulação resultante da introdução da diagonal bd . Pot outro lado, mover o ponto d pata

fora do círculo K, provocaria urna dinrinuição do ângulo lcdb e tornaria os vértices ø e c

vizinhos fortes de Voronoi. Assim, os três critérios escolheriam igualmente a triangulação

resultante da introdução da diagcnal 'rc.

A.2.2.3 - Características Apropriatlãs pt!ra Interpolação

Triangulações de Delar:na¡' possuem uma série de características e propriedades

específicas (IAURENHANIIIVIER-91] !NONATO-9-51), as quais são bastante vantajosas em

diversas aplicações. Uma característica impc,rtante é que, não havendo quatro ou mais

pontos vizinhos co-circulares, ela é ú¡rica |LAWSON-771.
Para o problema especifico de utilização da triangulação para interpolação, interessa

somente determinar quais são as características apropriadas para esse problema.

Segundo Lawson U-A\/SON-721 e Maclain [MACLAIN-76f,uma triangulação é

convenienie para interpolacão se os seus triângulos são aproximadamente equiangulares.

Conforme observado por Sibson ISIBSON-77], a Triangulação de Delaunay é localmente

equiangular e, realmente, e! a uriica colri esta oropriedade, o que mostra a sua singularidade.

Uma triangulação locailnente equiangurlar tem uma série de vantagens para o
problema de interpolaçào. A construção cle tai triangulação evita, ao máximo, a existência

àe fiiângulos muito longos e iin,cs, o que prejudicaria a qualidade da interpolação. Além
disso, uma triangulação iocalmente ó',rma nesse sentido, é uma triangulação na qual os três

pontos (vértices de um triân.g.l;o) cl¿re são usados para a interpolação do valor num dado

ponto arbitrário são, ern gerc.'., cs ..rorltc" que estão mais próximos desse ponto sendo

interpolado ICRONIiN- 8 6] .

Dadas estas características impor^lanfe-,s para o problema de interpolação e conhecido

o fato de que a Triangulaça,o cie D,¡launal' é, avntca com estas características, a mesma é

realmente a mais conveniente pal'íì esie ripo de aplicação.

A.2.3 - Algoritmos para Conetnuçâo da llniangulação de Delaunay

A.2.3,1 - Algoritmos Disp et rrí'/eis n,a Literatura

Uma diversidade de al¡;oritn-r,oiì para construção de triangulações tem sido proposta

na literatura durante as última:i clécail¿.s. A.ureirhammer [AURENHAMMER-91] faz um
apanhado bastante completo dos rnais Civersos tipos de algoritmos para construção da

Triangulação de Delaunay. A.lgLrns algoritrnos execr:tam uma etapa de pré-computação para

a determinação do Diagrama cie Vorc'i'ror clo c<lnjtmto de pontos e, a partir dele, definem, de

forma direta, a Triangulaçãc de Delar.rnay ccrrespondente. Outros constróem diretamente a
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îiangulação, sem necessidade cie calcular e armazeîar as coordenadas do Diagrama de

Voronoi.
Alguns algoritrnor; clefìnell Lìrr,ia triangulação inicial arbitrëria e, então, a

transformam numa Triangulação de Delaunay através da aplicagão de determinado critério

de otimizaçáo atê que torlo quadril:rtero aienda às restrições de Delaunay (por exemplo,

[LAWSON-72], [CRONIN-S6]1. Oririits edc,r:am um procedimento incremental, no qual, a

ðada novo ponto inseriCo, oti';niza.ções locais já sejam executadas, de forma que cada

triangulação intermediária, no ilr-or)f'ssrr de construção, jâ seja Delaunay (por exemplo,

[LAV/SON-77], [MACLA{F{-'i(il). Aincia outros algoritmos adotam uma abordagem

Dividir-e-Conquistar (por exenip 1 sr, [ ]Vy' YE lì" 87 l, LDRYSDALE-901).
Cada algoritmo proposto está intimamente relacionado à correspondente estrutura

de dados usada paÍa armaz:enat' a triangulaçao (as triangulações intermediárias durante a

construção e a triangulação lìnai). Vários aigoritmos utilizam estruturas de dados bastante

simples para a construÇão oa Tnangulação de Delaunay, que podem mesmo ser

armazenadas em vetores (por exemprrt, [LAWSON-77]). Outros se utilizam de estruturas

mais elaboradas, por exernplo a estrutura t-landle-Edge [NONATO-95] e estruturas de

árvore. Normalmente, algoritnios qr-re usam estruturas de árvores (como, por exemplo,

IBOISSONNAT-86j, l_GULiìAbr-921 |.'1'EILI-AL.]Ð-931 e [WATSON--]), a úilizam de

forma a manter um histórico oa construção cla triangulação, de maneira a facilitar a inserção

de novos pontos nas mesñìas.
Para ilustrar o Ðrocesso cle consiruçäo da Triangulação de Delaunay, será

apresentado na próxima s,:çãc, o al¡,oritilo .ie Lawson [LAWSON-77], o qual é bastante

simples e se utiliza de tuna eslrutura rle cl¡-dos tamhém simples para armazenamento da

triangulação. Este algoritmo foi 'rsar-lo 
:ro rnetcdo de interpolação de imagens tomográficas

implementado neste trabalh,t, c iì-lí lclna, oportûna a adoção do mesmo para ilustração
neste anexo.

A.2.3.2 - Algoritm" 4* l,¿,r¡rs,rlTl

A estrutura de dados Ll:ì¿Ìda netl aigoritmo ce Lawson é bastante simples, sendo

arrnazenada num vetor. A. fi¡¡ula A.!r rttor;tra uma parte de uma triangulação de Delaunay
enquanto que a figura ,/\. 10, a estluti:i'h cle oarios que a armazena.

3
't

4

2

6

Figura 4.9: Parte de uma triangulação de Delaunay
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-t 6 Cr 2 J 8I
2 5 5I 3 8
I 2 0 4

1

85 7

do
Triângulo

Índices dos triângulos atljacen':es, orientados

em sentido anti-horáric. 0 indica região lora
da triangulação (fora clo l'echo ccnvr:xo do

coniunto de pontos)

løiðes dos vértices do triângulo, orientados
em sentido anti-horário. O primeiro vértice é
o ponto de contato entre o terceiro e o
primeiro triângulos vizinhos

Figura A.l0: Estrutura de dados coLrestondcrrte à pan:e da triangulação de Delaunay da figura 4.9-

Dado o limite já estabeleci<Ìo par:i o núlrero máximo de triângulos de uma

triangulação, ou seja, fit 1 2.n, oncle 12 corrr)sponde eo número de pontos (ou vértices) da

trianguhçao, percebe-se que essa e.,itîLlture ocupa pouco espaço, tendo corespondência

lineai corn o número de porriirrs. (l'rnsiclerando qtte o índice não é arrf,lrazeîado (por

co1aesponder ao índice do vetor) c que n¡ 1 2.ri, um total de I2.n valores inteiros é

suficiente para arrrriazenar tctda a triat-.,guiação no pior caso.

Poi motivo {e consistêr,:ia r'áo só os '¿értices de cada triângulo, como também os

triângulos adjacentes a cada um d31es, sao arffrazenados numa mesma orientação em

relação ao ce;tróide lbaricenrro) d{)s ì-r'resr-nírs, tenclo sido adotada a orientação no sentido

anti-horário. No caso dos véi"tices Je cad¿t t.riângulo, adotou-se, aínda, que o primeiro

vértice é sempre o ponto de corrlato r::iilre û terr;eiro e o primeiro triângulos adjacentes. Com

essas convenções, esta estrutura ilefi¡re. cie forma completa, a triangulação.

O algoritmo de Lawson ó um algoritmo incremental que vai inserindo ponto a ponto

na triangul ação e, a aada ponto inserido, executa a fünção de otimização local de forma que

cada triãngulação intermediária no Í,rocesso de construção seja Delaunay. O critério de

otimizaçãõ local adotado fì;i o ,lritero do Círculo \[azio (a seção A.4 ttata da resolução

deste e de outros problemas de rrianguia.ções). Esse algoritmo acrescenta registros

(triângulos) à estrutura rle ciaco,] e aif.era r.lgistros rJa mesma (durante a otimização), mas,

em nenhum momento, remove regisiros.
A idéia do algori'imo con.i:;le ern construir uma triangulação inicial mínima,

consistindo de um único tr:âli¡¡ulo, e entào ir inserrindo cada novo ponto, tomando o

cuidado de que cada ponto sendo ir:rseiido esteja selnpre fora do fecho convexo da atual

triangulação.- 
Será fornecida a segr"rir uma ciescnção cletalhada do algoritmo de Lawson e da

função de otimização iccal pc'r oie ui lrzeci¿l.

;1,.1 ;:c:itlrir,, cie Lawson
(triangula,ção dc ur: ,:ot1ttnl 1, f,'tle ii pontor; ,ilstintos, não todos co-lineares)

l) Tomar ponto rie !'cctn a lnfìì-ìoI cocrdt:nada.r;. Se houver mais de um, tomar

aquele com a menor coorrJenacla,l'. Seja este o ponto Ør. (Como definido,

o ponto qt pertence ir ft',lnli:ii'a ,Jo fecho Cc,f -r',lxo do conjunto de pontos).

2) Ordenar os den-"-ais ponfos d,e-' r/ svl' oriem não-decrescente de distância
Euclidiana ao ponto gl, tlenolanoo-:s tfz,43, .,...., Çln.
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3) Formar o primeirg triânqulJ conecïen(io qt. ctz e o próximo ponto na

seqüência Qu,k = 3, t,, ...".,, i: flao cc-li^near com qt e qz (inserir esse

triângulo na estrutur¿ ::t dacLris da,lriangulação).

4) Se o primeiro triângtrlo é forrnado pelos pontos qt, qz e um ponto diferente

de 6:

4.1) Renomear os pol1t,:,s de 1"c,iiilltr qlie o primeiro triângulo seia qg2% e a

seqüência Qt, k = 4-, .5, ... .., rt" ì"r()rrnaneça ordenada de forma não-

-decrescen;e cle clis,ìrri,,,i J ro,,.,arla aú ponto Ø1. (ESSe CuidadO garcrfie

que cada ponto q:, i = 4. 5. ......, i't, a set inserido na triangulação, esteja

fbra do fecho conl,i{3xo tte {qt, Q2, .....', cü-t), o que é necessário parao
funcionamento <io al gcrrialo)-

5) Calcular o centróide (baricelti'o) c rJo orimeiro triângulo (Lqgzqù
(ver figura A.l I ).

6) Construir a lista d,l l)r'n{1)s :1,. Êi: 'ieira inicial, consistindo de qt,4z, Qz e Qt

novamente, oldenar.i rs :'cr,-,":lefir Llãio' decrescente de ângulos, com

os respectivos ânglr^:-r. 'rte,j d,¡s rlc, sentidc aLrti-horário com relação ao

segmento cq, . i\.se1:,rtn,-1,e" i-i;'iirência de qt é atribuído o ângulo 360o.

7)Para cada ponto Qr,, k - 4,:i. )n

7. 1) Determinar o_â lgtiio de 
';'i,, 

mec.lido no sentido anti-horário com relação

aO Segnigí.',.'r) (lr:r I i '':.1 f- :t '- t ^ -?, !.

7 .2) IJsar o âng.rlo ,Jo ,-1t I)íà:.r de;rsco.1..rrit, 114 lista de pontos de fronteira, o par

de pontos rJe frc,.-'.-:¿t i'.ro:ì âilgulos englobam esse ângulo d" qn.

7.3) Conectar q¡. eos pcn1ou {e. frc6t:ira descobertos (ver figura 4.13)
formando um novo triânqulo {atualizar a lista de pontos de fronteira e

inserir o novo r.r'iâr,r;ulr; íìa estnii.ura ctre; clados); registrar a aresta oposta

Ít Çr nosse por¿¡' 1¡i¿lng¡Jr, 1'r?r'llila oue identifica arestas a serem testadas

pa.ra otintização ioiir.l (ersa arr:sia é corncartilhada por dois triângulos
(ue, juntos" forrir:,rn o riu:,drjlijtero a Ser ,,rsado para otimização local).

7.4) Executar otimizaçäo ltlc,lt (quadriláteros são definidos pelas arestas

arrnazenadas na pi lha).

7.5) Deterrninar our.ros 'oontc¡; de Íi'onteira (qr) com possibilidade de conexão

â Çr, ordenando-os por o, cien"i ¡rào-decrescente de distância Euclidiana
a 8v.

7.6)Paracacla tl.t pon'::l ¿ir lSe ,:¡:is¡ii'iilgr-i¡ç), sr:guindo a ordenação definida
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7.6.I) Cone,ctal Qx'ët Qr ('r'er figua A'.14);ormando um novo triângulo
(atua.liza.::. lista c¡r'j pontosr de fionteira e inserir o novo triângulo
na estru,tura de dados); registrar a aresta oposta a øk nesse novo
triângulo na pilha que identifica arestas a serem testadas para
otimizaçã.o local.

7.6.2) Executar oti;lizaçiio lcca1 (quadriláteros são definidos pelas

arestas arrnazcnal.as na pilha).

"1J

q2'..

Figura A.l l: Determinação do centróì:ie c r:ir prirn,,'iro lriângulo (Lqtqrq); o centróide é o ponto de encontro
das medianas (rctas passando pclo porto módio de cada aresta e pelo vértice oposto).

8s"

q.t

Qc

c

:ìt

Figura A.l2: Determinação do ângulo (a) cle q5, nreciido no sentido anti-horário com relação ao segmento

cçlt ; o ângulo de qs está entre os ângulos de q e q1.

I
I

I
I

Ð

Qz

"l
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q5n

tl7

Qq

Qt

Figura A.13: Conexão de q5 (linhas pontilharlas) aos pontos de fronteira Qt e 4t, descobertos pela comparação

dos ângulos (ver figura A.l2).

lr<
'lJ

Qq

qt

A't

4z

Figura A.l4: Conexão de q5 (inhas pontilhadas) a outro ponto de fronteira (ø+) com possibilidade de

conexão; dessa forma, a triangulação abrange todo o fecho convexo desse conjunto de 5 pontos.

O algoritmo para otimização local usado pelo algoritmo de Lawson é detalhado a

co

seguil:
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Algoritmo para Otimização Local
(quadriláteros são definidos pelas arestas aÍmazenadas na pilha)

1) Repetir até clue a pilha esteja rra.zia

1.1) Desempilhar uma aresta (oposta a um ponto øk).

1.2) Determinar o quadrilátero definido por essa aresta.

1.3) Aplicar o critério cie otirnização local (Critério do Círculo Yazío)
para determinar se a triangulação do quadrilátero definido é localmente
ótima (ver seção 4.4).

1.4) Se a triangulação do qua.drilátero não é localmente ótima:

1.4.1) Alterar para a triangulação alternativa do quadrilátero (alterar
estrutura de dados da triangulação, mudando os dois triângulos
antigos para os clois novos triângulos).

1.4.2) Ernpilhar as arestas opostas â Çr nos dois novos triângulos
fbrmadcs.

Lawson prova a vaiitfade cresse algoritmo para construção da Triangulação de

Delaunay e estabelece um limite par'â o número cle otimizações locais feitas a cada novo
ponto inserido [LAWSON-77].

4.3 - Interpolação

Como definiclo no início desre anexo, pretende-se dar enfoque especial ao uso de

triangulações para resolução clo problena de interpolação usando dados de pontos

irregularmente distribuídos no plano. Determinada a triangulação, resta tratar da questão de

interpolação usando a triangu I açã o def i n icia.

Para cada determinado ponto a ser interpolado, o problema resume-se em, primeiro,
determinar o triângulo que o r;ontónl e, segundo, interpolar o valor desse ponto usando

informações dos vértices do triângulo determinado e, possivelmente, de triângulos
adjacentes.

Paru a determinação do triângulo gue contém determinado ponto, o algoritmo pode

iniciar testando um determinado triânguio arbitrário (a definição ideal do triângulo inicial
para pesquisa dependo do prob,lemâ rrsp¿cífir:o em questão). Se o ponto estiver dentro desse

iriângulo (ver seção A'.4.:2), prorolertra resolvicio. Caso contrário, o ponto estará fora através

de uma das arestas, peio lrenos, desse triângulo (ver seção A.4.3). Nesse caso, toma-se o

triângulo vizinho do atual triângulo ¿rffa.¿és de uma dessas arestas e testa-se novamente (por

exemplo, a estrutura de dados utilizada pelo algoritmo de Lawson permite determinar o

vizinho de detenninado triângulo ati'ai'es cle determinada aresta através da simples inspeção

do registro correspondente a esse triângulo). Esse passo é repetido até se achar o triângulo
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que contém o ponto ou até se determinar que o ponto está fora do atual triângulo através de

uma aresta que pertença à borda da triangulação (ou seja, borda do fecho convexo do

conjunto origlnai de pontos), situação ná qual conclui-se que o ponto está fora da

triaäguhçao. Esse algãritmo defronta-se com alguns problemas cujas resoluções serão

apresentadas na seção 4.4.
Estando o ponto dentro da triangulaçáo, e determinado o triângulo que o contém,

existem diversas formas ,Je interpolar o valor desse ponto. Considerando todos os pontos do

plano, internos à triangulação, cõmo um todo, o problema da interpolação é equivalente ao

problema de aproximãção (ou interpolação) de superfícies, através dos pontos originais

irregularmente espalhados para os quais se conhecem os valores. Dessa forma, caso se

aesã¡e ,r-u ,,rp.ifície mais suave, deve-se cuidar para que a função de_ interpolação

Oennl¿a tenha,þelo menos, derivadas primeiras contínuas (ou seja, continuidade de classe

Cl) em todos os pontos dentro da triangulação; nesse caso, voltando a considerar um único

poíto determinaåo, não basta c:onhecer os valores dos vértices do triângulo que o contém'

sendo necessário também conhecer as derivadas primeiras nesses vértices, o que implica

determinar os triânguios adjacentes e usar também os valores dos vértices destes. Por outro

lado, sendo suficiente a aproximação por uma superfície facetada, pode-se usar

simplesmente interpolação linear dc:'; valores dos véttices do triângulo determinado.

Uma vasta gama de modos cle interpolação através de triangulações tem sido

proposta, a maioriaãeles gerando superfìcies com continuidade de classe C'. O caso mais

äi*pt"r, de interpolação liãear, é detalhado na seção 4.4, juntamente com outros problemas

enfrìntados peloi algoritmos de triangulação e interpolação dentro de triângulos.

^.4 
-Resolução de Frohlemas; per& Triamgulaçio e Interpolação

Esta seção tem pol objetir,'o a apresentação da solução de uma série de problemas de

Geometria Computaciònal que se anrer;entam durante a construção da Triangulação de

Delaunay e posterior interpolação usaado a triangulação definida.

Ci.tun¿o se descreveu a estrutt¡ra ,Ce dados usada para armazenar a triangulação,

ficou esàbelecido que, por motivo de consistência, todos os triângulos seriam armazenados

de forma que seus vértìces estivessem ordenados numa mesma orientação em relação ao

centróide dos *.s*os, a qual foi ado¡ada cotro sendo no sentido anti-horário. Seguindo a

orientação dos vértrce s armat er)a.dos, pode-se ralar as arestas de cada triângulo como

arestas orientadas, colrìo ilu¡;tra a îtçtrura,4.15. Nesfa seção perceber-se-â a importância

dessa consistência durante O arlnaze ;141::ento de toda a triangulação.

Conforme jâ foi esclarecidc, a união de todos os triângulos de uma triangulação

forma, necessariamente, ulît polígono corlvexo, o qual corresponde ao fecho convexo do

conjunto de pontos. Se rocloé os triânguios têm suas arestas orientadas em sentido anti-

horario, entãõ as arestas que compoem a borda do polígono convexo, formado pela união

dos triângulos, tambérn eitarãc oidenadas no sentido anti-horário em relação ao centróide

(centro de gravidade) desse pllígono ('rt'r figtre. /..1t').
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V3

'V1

V2

Figura A.l5: Triângulo definido corn arestas orientadas. A orientação das arestas é defïnida de acordo com a

ordem de almazenarrento dos véltices, que, nesse caso, é v1, 12, 13 (sentido anti-horário em

relação ao centróide c ,ic criângulo).

c¡lÞ

(a) O)

Figura A.16: (a) Triangulação de um deteminado conjunto de pontos (orientação das arestas dos triângulos

não repreÁentâ¿ul. 0) Polígono convexo formado pela união dos triângulos, com arestas da

borda ieguindo a mesma orieniação das a-estas dos triângulos que o compõem (orientação no

sentido anti-irorário).

Alguns dos problem.as dessa seção são inerentes a polígonos convexos de n faces

(arestas) Jserão tratados corllo tal, sendo que o triângulo é um caso específico quando n=3.

Será sempre suposto que as ar.rstas cio polígono estão orientadas no sentido anti-horário.

Também esta seção será apresentada sem maior preocupação com formalismo

matemático, uma vez que o ob.jetivo é simplesrnente a apresentação da solução de

determinados probleilÌas ([PREPAT?.ATA-88] fornece um tratamento mais aprofundado

sobre uma diversidade ,Ce problemas "le Geometria Computacional).

A.4.1- Teste In Círcle

O teste In Círcle consiste em determinar se um dado ponto está dento do círculo

definido por outros três pontos não co-lineares. Quando se usa o Critério do Círculo Yazio
como critério de otimiiação local, esre teste é a principal primitiva geométrica para a

construção da Trianguiação de Ðelaunay; através dele pode-se testar se um dado ponto está

dentro ou fora do circ:rncírculo definido pelos vértices de um triângulo.
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Dado um triângulo com vénices vF(xt,yt), v2=(x2,y2) e y=(4y3), orientados no

sentido anti-horário, para saber se o ponto p=(xy) está dentro ou fora do circuncírculo
definido pelos vértices do triângulo, basta calcular o seguinte determinante:

det(v1,v2,4,p) =

)2xt * .lt
22

x1 i/z
22

'r,, * lt
),2Y +y

xl

x..t

.L-ì

x

)'t

.lz

!t

Se det ) 0: ponto p estit dentrc do círculo
Se det = 0: ponto p estit no círcukt
Se det < 0: ponto p estí:, fora,Jo círculo

Uma prova desses resultadcs pode ser encontrada em [NONATO-95]. Deve-se

salientar que os vértices do triângrilo tlevem estar orientados em sentido anti-horário em

relação ao centróide paru a validade ciosses resultados. Caso estejam orientados em sentido

horário, os resultados ser¿io simplesrnente o oposto destes.

A.4.2 - Ponto Interno or¡ Externo a FolÍgono Convexo

Este tipo de problema ocrtrre durante a interpolação através da triangulação
definida, para a determinação do triârLgrrlo que contém determinado ponto; dado um ponto
e um triângulo, deseja-se saber se o ponto está dentro ou fora do triângulo. No entanto, este

não é um problema específico para triàngulc's e slm genérico para qualquer polígono
convexo.

Sabe-se que se irês ;:oritos irão co-lineares, vt=()Q,!t), vz=(xz,yz) e 4=(4y3),
estiverem orientados em sentido antihorário em relação ao centróide do triângulo
imaginário formado por eles, entâo:

det(v1,v2,4) =

Dessa forma, supondo um polígono convexo de n arcstas, se um determinado ponto
p=(xy) estiver dentro Ceie, eritão pitra loda aresta (vj,n) desse polígono, orientada em

sentido anti-horário em relação ao centróide do mesmo, valerâ (ver figura 4.17):

I

1,";

it:

.y'l

),2

.), t

1l

Ili 'û
rl

det(v¡,vup) =

xj
)',.

x

t"
v,

!
>J
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..p.'
".c-"

sentido anti-honârio
.'. det(v¡,vr,p) > 0

Figura A.l7: Ponto p=(x,y) interno a polígono convexo. det(v¡,vy,p) > 0 para toda aresta (v¡,v¡) do polígono,
orientada em sentido anti-horárío.

Se, para um.a dada eresta (tli,rr), orientada no sentido anti-horário em relação ao

centróide do polígono, obtiver-se det(v¡,vr.,p) < 0, então o ponto p não estarâ dentro do

polígono, podendo estar fora ou na borda do mesmo (ver figura 4.18).

--..-.'.ra 
P

Yk

vj

Vk

vj
sentido horário
.'.det(v¡,v¡,p) < 0

Figura A. l8: Ponto p=(xy) ex'terno a polígono convexo. det(v¡,vy.,p) < 0 para pelo menos uma aresta (v¡,vr.) do
polígono, orientada em sentido anti-horário.

Para o caso especifico de um triângulo de vértices vf(\yt), vz=(xz,!z) e y=(xtyt),
orientados no sentido anti-horário, der,ror-se-a ter, portanto, as seguintes condições (ver
figura 4.19) para que o ponto p=(x,y) esteja deutro do mesmo:

det(v1,v2,p) > 0
det(v2,4,p) > A

det(4,v1,p) > A
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V3

V1

V2

Figura A.l9: Ponto p=(x,y) interno ao triângulo rr¡v2v3, oriêtttado em sentido anti-horário. Portanto, sub-

triânguios vp2p, v2\p Ê \v1p estão todos orientados em sentido anti-horário também.

Para confiÍnar esses i'esultsdcs para o caso específico de triângulos, o problema

Será resolvido de outra maneirapara chegar aos mesmos resultados.

Sabe-se que três pontos não co-lineares definem um plano e que qualquer ponto do

plano pode ser gerado a partir de combinação linear desses três pontos. Sabe-se, também,

que para que o ponto gerado esteja dentro do triângulo definido por esses três pontos, os

coeficientes da combinação linear dos nnesrnos devem ser todos positivos.

Portanto, para definir tlm pûnto p=(x,y) como combinação linear dos pontos

vF()q,yt), v2=(x2,y2) e w=(hy3), deve-se resolver o seguinte sistema de equações lineares:

p = Lt.vt I )"z.vz* l,¡.y¡
),4+)u2*1"3= |

ou seJa,

f1.I¡ * x2)"2* x3)4=.a
yt.)v + yz.?u2 * y3"À.t'= !

Àr+ Lz+ I¡=J

ou, ainda:

xl

!t
I

x2

!z
1

Dl

D

;,1 Êl l;l
1l Lr,J Lrj

Pela Regra de Cramer, a soltrção desse sistema é:

¡"r ¡"
D2

D
T"

J

D3
2

onde:

D



Anexo A - Triangulações e Interpolação 119

þ-

D
x.)

!z
1

x-

!t

ti
-vl

!z
lt

xl

lt
1

xz

!z
I

x-

!z
I

xl

Vt

I

x2

!z
I

, DI=
xx2
Ylz
l1

x3

h
I

Dz

= det(v2,y,p) > 0

= det(4,v1,p) > 0

x3

ls a Ds=
xl

/t
I

x

v
I

x

v
II

Para saber se o ponto p estâ dentro do triângulo,rt1r2v3, basta saber o sinal de À1, À2 e

Ir. Considerando que o triângulo v1v7v3 esteja, nessa ordem, em sentido anti-horário, então

dever-se-á ter D> 0 pois:

1",

= lx,

l":
lJli

Jc2

!z
1

xx3
Ylz
11

rl

il

ri

= det(v¡ ,v2,4) ) 0

i

Logo, para que o ponto,a esteja dentro do triângulo v1v2'ùs, basta que Dt ) 0, Dz> 0

eD3>0.
Esse resultado equivaie ao anterior pois:

Dt

Dz

Dt-

x

v
I

x.
J

!z
I

v
I

xi
I

I'l

rl

tl

d

rl

x

v
1

x2

/z
I

x.

!t
I

x2

x3

x

!z
!z
))

)cl

/t
I

x3

!z
1

xl

x2

Ji

xl

!t
I

!t
!z
v

)c"
J

xl

x

h
!t
v

xl

!t
1

x2

!z
I

= det("t1,v2,p) > 0

4.4.3 - Arestas Visíveis de Polígono Cont'exo

Dado um polígono convexo e um ponto p, vma determinada aresta (vj,ur) desse

polígono é visível a. partir de p se o segmento de reta ligando p a q,nlqrter ponto da aresta

(vj,ur) náo cruza qualquer outra aresta ilo polígono.- 
Se o ponto p estiver rJentro do polígono convexo, todas as arestas desse polígono

serão visíveis a partir dele. Fortanto, o problema de determinação de arestas visíveis só é
interessante para pontos fora do polígono, situação na qual algumas arestas serão visíveis e
outras não. Por exemplo, na figura A.20, as arestas orientadas (vz,vq) e (va,v5) são visíveis a
partir do ponto extemo p, as ciem¿ts rtâ.o.
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V5

".-.:e p

v6
I

\
V4

l1

lt2

Figura A.20: Visibilidade de arestas de polígono convexc a partir de ponto externo

O problema de determinação cle arestas visíveis ocorre durante a interpolação
através da triangulação definida,para a determinação do triângulo que contém determinado
ponto; se já se determinou, no processo de pesquisa em busca do triângulo que contém
determinado ponto, que c) ponto está fora do atual triângulo sendo pesquisado, então esse

ponto estariL fora através de uma das arestas, pelo menos, desse triângulo. Ponto fora de um
triângulo através de uma de ¡;uas arestas significa exatamente que essa aresta é visível a

partir desse ponto. No caso específico de triângulos, no mínimo uma e no máximo duas

arestas serão visíveis a partir de um ponto externo (ver figura A.2I); portanto, o ponto
estará foru através de uma ou duas a.restas do triângulo. O processo de pesquisa continua,
então, tomando-se, como proximo triângulo, o triângulo vizinho do atual através de uma
dessas arestas visíveis.

V3 V3

.a

vò..

V1 V1

(a) (b)

Figura A.2l: Ponto p exteÍno a triângulo vrv2v3 (polígono convexo de n = 3 arestas). (a) uma aresta visível a

partir do ponto externo p. (b) duas arestas visíveis apartft do ponto externop.

Esse problema, no entantoo tarnbém é um problema genérico para qualquer polígono
convexo. Supondo urn polígono convexo de n arestas e um determinado ponto p=(xy)
externo ao polígono, para saber se unra cleterminada aresta (vi,vr), orientada no sentido anti-
horário, é visível apartir do ponto externo p,basta calcular o seguinte determinante:

V3

p
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det( )VUrPvj

x.

xk

x

!¡
!¡
))

-::_::::_--.;;.. ... .,, P

ll

Se det < 0: aresta (r.i,ri) é visivel a paftir do ponto externop (figura A.22(a))

Se det ) 0: aresta (rì,n) não é visível a partir do ponto externop (figura A.22(b))

Ou seja, a aresta (rj,uo), orientada no sentido anti-horário, será visível a partir do

ponto externo p se o triângulo vjvkp estiver, nessa ordem, orientado em sentido horário. Se

èstiver ordenado em senti'Co arii:i-horário, entács a aresta não será visível (ver figura A.22).

vt¡

r/i

vj

Vk

(a)

Figura 4.22: Visibilidade de alesta (ii,v¡) a rnrtir de ponto externo p. (a) aresta visível pois triângulo v,v1,p

está orientado em sentido horário. (b) aresta não visível pois o triângulo viv14t está orientado em

sentido anti-horário.

A.4.4 - Interpolação de Ponto f;rterno a Triângulo

O problema de interpolação de r¡alor de ponto interno a triângulo pode ser resolvido
de várias formas. Conforrne já esclarecido, exisle uma vasta gama de modos de

interpolação através tle tria:gi-rlaç5r:s prrllJ.rstâ na literatura. Nesta seção, será mostrada

somente atêcnica sirnples cie inierpolação linear dos valores dos vértices do triângulo.
Dado um triângtrlo com vértices t)F(xt,yt), vz=(xz,!z) e vz=(xz,!t) e um ponto

p=(x,y) intemo a esse triângulo, sabe-se que as coordenadas desse ponto podem ser geradas

através de combinaçâo linear clas coorolenadas dos vértices do triângulo vp2v3, sendo que

os coeficientes dessa cornbinaçào rrnear são tocios valores positivos. Isso já foi mostrado na

seção A.4.2, onde também se demonstrou como determinar os coeficientes da combinação
linear através da resoiução cle um sistema cie equações lineares usando a Regra de Cramer.

Considerando, portanto. que sejam Lt, )"2 e )"3 os coeficientes dessa combinagão
linear, então o valor no ponto .p..Yalþ\, pode ser determinado através da combinação linear
dos valores dos vértices Co triângvla v1v2v3, usando-se os mesmos coeficientes previamente
determinados, ou seja:

(b)
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V aI(p) = ì"r.Val(vr ) + l"2.Val(v2) + ¡,3.Val(v3)

4.5 - Considerações Finafls

O objetivo deste arrexo foi introduzir conceitos fundamentais sobre triangulações,

dando enfoque especial ao uso das mesmas para o problema de interpolação usando dados

de pontos inegularmente distribuídos no plano. A presença deste anexo deve-se unicamente

ao fato de que tal tipo c{e problema ocotre no método de interpolação de imagens

tomográficas implementado neste trabalho.
A|ém da apresentação de conceitos gerais sobre triangulações, foram apresentados

detalhes específicos sc,bre a 'Iriangulação de Delaunay, a qual é a mais apropriada para o

problema em questão, devido a todos os motivos expostos.

Também foram a.presentadas as resoluções dos principais problemas de Geometria

Computacional que surgem dura.nte a construÇão da Triangulação de Delaunay e posterior

interpolação usando a triangtiação deÌinida.
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