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8.11 Obtenção das Imagens das Fontes Magnéticas 
 

 

Na secção 8.7 foi demonstrada a capacidade do SISMRA de obter imagens 

magnéticas degradadas de diferentes tipos de fantomas de fontes magnéticas. De todos 

os oito tipos de fantomas usados nesta tese, quatro fantomas diferentes foram usados 

para obter a suas imagens das fontes magnéticas. Eles foram PhCinco, PhCircle, 

PhLines e PhTres. Como foi exposto no capítulo 3, o processo de formação de uma 

imagem magnética modela-se matematicamente como um sistema linear de equações. A 

resolução deste sistema significa encontrar a imagem das fontes magnéticas. Ou obter 

em outras palavras a solução do problema inverso.  

 

Uns dos objetivos deste trabalho alem da montagem instrumental, foi aprofundar 

o nosso conhecimento dos métodos de solução do problema inverso. No atual estado da 

arte, podemos reafirmar que existem vários paradigmas na literatura que resolvem o 

problema inverso. De forma geral esses procedimentos são divididos em métodos 

diretos, iterativos e probabilísticos. A classificação deve-se principalmente no caso dos 

primeiros à que a solução se obtém de forma direta, às vezes com uma simples divisão; 

os outros métodos, como já indicam os seus nomes, precisam de ciclos de iteração para 

obter a melhor solução possível respeitando um dado critério de parada, e por último os 

métodos probabilísticos não deixam dúvidas do uso do conceito de probabilidade ligado 

à exigência de se ter informações a priori para produzir a solução mais plausível.  

 

Dentro das três categorias de paradigmas podemos citar que alguns dos mais 

utilizados são os métodos da Filtragem Espacial de Fourier2; Filtro Pseudoinverso7; 

Filtragem de Wiener Paramétrica Generalizada8; Máxima Entropia9; Decomposição de 
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Valores Singulares Truncados10, Regularização de Tikhonov11; Métodos do Gradiente 

Conjugado12; Método Bayesiano13; Deconvolução usando Wavelets14; Restauração à 

Cegas (ou blind restoration)15; Redes Neuronais16, dentre outros. A maioria destes 

métodos utiliza o critério de norma mínima, portanto podemos chamar-lhes de 

algoritmos de otimização.   

 

Em nosso trabalho foi implementada uma poli-rotina mãe, ver Figura 8.36, 

chamada de SmaGimFM. A mesma gerencia a execução de oito métodos de 

deconvolução das imagens magnéticas degradadas. A seguir são apresentados os 

resultados da obtenção das imagens das fontes magnéticas aplicando-se os seguintes 

métodos de deconvolução, 

 

1. Filtragem de Wiener Paramétrico Generalizado. 

2. Filtragem Espacial de Fourier. 

3. Deconvolução usando à Pseudo-inversa.  

4. Regularização de Tikhonov. 

5. Decomposição Espectral de Valores Singulares Truncados. 

6. Método do Gradiente Conjugado. 

7. Algoritmo de Lucy-Richardson.  

8. Filtro Regularizado.  

 

Para estimar a qualidade dos métodos de solução do problema inverso, vamos 

definir um estimador quantitativo da imagem reconstruída ou desempenho dos métodos 

de reconstrução. Esta figura de mérito será a desvio quadrático médio (DQM) 

normalizada entre a imagem original das fontes magnéticas e a imagem das fontes 
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magnéticas obtidas desde os diferentes métodos de deconvolução. O parâmetro DQM 

matematicamente podemos lho expressar como, 
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Sendo  a imagem das fontes magnéticas original, e  a imagem 

das fontes reconstruída.   
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Este parâmetro mede a semelhança que existe entre a imagem das fontes real ou 

esperada e as imagens das fontes obtidas desde a solução do problema inverso. Valores 

pequenos do fator DQM indicam uma melhor imagem reconstruída, portanto melhor 

desempenho do método de reconstrução. Se o DQM é zero significa que as duas 

imagens são iguais.  Para valores próximos da unidade quer dizer simplesmente que as 

imagens são diferentes. Ou que os métodos de deconvolução não são os mais 

apropriados para obter a solução do problema magnético inverso. Tendo em conta que 

todas as medidas são contaminadas com ruído, nunca iremos obter um valor igual à 

zero, mas dependendo dos métodos que manipulam o nível de ruído podemos obter um 

valor muito próximo a este.  
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Figura 8.36 Janela da interface gráfica da poli-rotina mãe SmaGimFM que controla a 

execução dos diferentes métodos de solução do problema inverso implementados 

usando a linguagem de programação MATLAB®.  

 

 Na interface gráfica apresentada na Figura 8.36 que mostra a poli-rotina mãe 

SmaGimFM vê-se uma série de botões que indicam a escolha de vários métodos: os 

diretos e os iterativos. Ao dar um click sobre um botão, abre-se a janela correspondente 

ao método escolhido. Dentro da janela de interface gráfica correspondente ao método, 

pode se calcular e visualizar: as imagens magnéticas degradadas do fantoma escolhido; 

do ruído; da PSF, e a imagem das fontes magnéticas. Entre outros tipos de opções 

dependendo do método, tem-se a opção de escolher vários tipos de visualização das 

imagens, assim como gravar de forma independente os resultados das restaurações. Os 

dados iniciais são em extensão *.txt* o resto *.mat* e formatos de imagens. Para 

conhecer um pouco mais sobre os métodos implementados ver apêndice A.  

Imagens das fontes magnéticas correspondente ao fantoma PhCinco. 
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                        (a)                                                 (b) 

Figura 8.37 Vista em 3D da imagem magnética degradada em (a) e da imagem das 

fontes magnéticas em (b) correspondente ao fantoma PhCinco a uma distância sensor 

fonte de 8 mm.   

 

 Na Figura 8.37 mostramos os resultados da restauração usando o método da 

Filtragem de Wiener Paramétrica Generalizada. Uma vista em 3D da imagem das fontes 

magnéticas correspondente ao fantoma PhCinco para uma distância sensor fonte de 8 

mm e a sua correspondente imagem magnética borrada são mostradas nas Figura 8.37b 

e Figura 8.37a, respectivamente. Diferentes tipos de visualizações tais como as imagens 

de contorno, indexada e em tons de cinza das imagens das fontes de campo magnético e 

de suas respectivas imagens magnéticas degradadas do fantoma PhCinco também 

podem observar-se na Figura 8.38 a - c.   
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Figura 8.38 Imagens indexadas, em tons de cinza e de contornos das fontes de campo 

magnético e de suas respectivas imagens magnéticas degradadas do fantoma PhCinco 

em (a), (b) e em (c), respectivamente.   

 

                       

(b) 
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Figura 8.39 Imagens das fontes de campo magnético e de suas respectivas imagens 

magnéticas degradadas do fantoma PhCinco usando o método da Filtragem espacial de 

Fourier em (a) e (b), e a filtragem Pseudo-Inversa em (c) e (d), respectivamente. 

 

 Na Figura 8.39 mostramos Imagens das fontes de campo magnético e de suas 

respectivas imagens magnéticas degradadas do fantoma PhCinco usando o método da 

Filtragem Espacial de Fourier em (b), e usando a filtragem Pseudo-Inversa em (d), 

respectivamente. 
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Figura 8.40 Imagens das fontes magnéticas do PhCinco restauradas variando a 

tolerância ou critério de parada usando o método do Gradiente Conjugado.  

  

Na Figura 8.40 mostramos as imagens das fontes usando o método do Gradiente 

Conjugado.  Para um valor da tolerância igual 0,00078 o algoritmo consegue 

deconvoluir as imagens degradadas; por outro lado à medida que este valor diminui as 

imagens reconstruídas vão sendo mais próximas à imagem real. Para um valor da 

tolerância tol=0.00001 o algoritmo não consegue reconstruir mais as imagens, 
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indicando que para esse valor escolhido manualmente obtém-se a melhor imagem 

magnética restaurada. Agora quando deixamos o algoritmo trabalhar com tolerância 

automática neste caso obtemos os resultados mostrados na Figura 8.41. 

 

Figura 8.41 Imagem reconstruída com escolha automática da tolerância usando o 

método do Gradiente Conjugado. 

 

Figura 8.42 Imagem reconstruída usando Algoritmo de Lucy-Richardson.  

 

Na Figura 8.42 apresentam-se as imagens degradadas e a imagem reconstruída 

usando o método de Lucy-Richardson acelerado e amortecido. A aplicação deste 

algoritmo é mais efetiva quando é conhecida a PSF  e se conhece muito pouco sobre o 

ruído aditivo na imagem.  
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Figura 8.43 Imagens reconstruídas do fantoma PhCinco usando o Filtro Regularizado.  

 

  Na Figura 8.43 mostram-se as imagens restauradas usando o Filtro Regularizado 

através da rotina deconvreg.m, (deconvreg(I,PSF,NP,LRANGE)) implementada no 

Matlab. Este algoritmo pode ser usado de forma efetiva quando se tem informação 

limitada acerca do ruído aditivo. O processo de restauração pode ser melhorado, 

introduzindo-se como dados de entrada dois tipos de informação. Primeiro o nível de 

ruído pode ser controlado no processo de deconvolução, usando o parâmetro NP, mas 

essa é uma informação de entrada opcional. Outro parâmetro de entrada opcional é 

LRANGE o qual é um vetor especificando o domínio onde é feita uma busca da solução 

mais ótima. O vetor LRANGE é formado de outro vetor LAGRA contendo os 

multiplicadores de Lagrange o qual é calculado pelo algoritmo, dado o parâmetro NP, 

se Np é ignorado toma-se um valor de NP default e igual a [10-9 até 109]. 
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Portanto somente tendo como dados de entrada a imagem degrada (I) e a PSF, 

estaríamos em condições de aplicar a deconvolução via Filtro Regularizado. Na Figura 

8.43b mostramos a imagem reconstruída sob estas condições. A seguir na Figura 8.43c 

temos a imagem reconstruída das fontes magnéticas usando I, PSF, NP é ignorado e o 

vetor LRANGE sendo diminuído em 10 vezes. Finalmente na Figura 8.43d, temos as 

mesmas condições que em Figura 8.43c com a única diferença que agora o vetor 

LRANGE está sendo aumentado em 10 vezes.  

 

 Se na poli-rotina mãe escolhemos a deconvolução utilizando o método de 

Tickhonov tem-se que ter claro que se pode escolher o critério de parada de duas 

formas, a manual e o da forma automática. Nesta última a própria rotina determina o 

parâmetro mais ótimo que produz a melhor regularização da solução ou obtenção da 

imagem das fontes magnéticas para um fantoma correspondente.  

 

Na Figura 8.44 apresentamos as imagens das fontes magnéticas obtidas 

calculadas usando-se o método de regularização de Tikhonov. O parâmetro de 

regularização que controla a solução regularizada do problema inverso foi escolhido de 

forma manual. Este parâmetro também pode ser escolhido de forma automática usando 

vários métodos também implementados em Matlab, tais como o método de Validação 

Cruzada Generalizada e da Curva-L. 
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Figura 8.44 Imagens reconstruídas do fantoma PhCinco mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.1, 0.05, 0.01, 0.005, 0.003, 0.002], para obter a 

melhor imagem possível das fontes usando o método de Regularização de Tikhonov.   
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Figura 8.45 Imagens reconstruídas do fantoma PhCinco mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em  λ = [0.001, 0.0008, 0.0007, 0.0005, 0.0001, 0.00001], 

para obter a melhor imagem possível das fontes usando o método de Regularização de 

Tikhonov.   
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Figura 8.46 Imagens reconstruídas do fantoma PhCinco mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.0025, 0.0024, 0.0022, 0.002, 0.0019, 0.0018], 

para obter a melhor imagem das fontes usando o método da  Decomposição Espectral 

de Valores Singulares Truncados (SVD-T) .    
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Figura 8.47 Imagens reconstruídas do fantoma PhCinco mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.0017, 0.0016, 0.0015, 0.0014, 0.0013, 0.0012], 

para obter a melhor imagem das fontes usando o método da  Decomposição Espectral 

de Valores Singulares Truncados (SVD-T) .    
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Figura 8.48 Imagens reconstruídas do fantoma PhCinco mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.001, 0.00099, 0.0008, 0.0006, 0.0005, 0.0001], 

para obter a melhor imagem das fontes usando o método da  Decomposição Espectral 

de Valores Singulares Truncados (SVD-T) .    
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Imagens das fontes magnéticas correspondente ao fantoma PhCircle. 

 
                     (a)                                                        (b) 

Figura 8.49 Vista em 3D da imagem magnética degradada em (a) e da imagem das 

fontes magnéticas em (b) correspondente ao fantoma PhCircle a uma distância sensor 

fonte de 20 mm.   

 

Na Figura 8.49 mostramos os resultados da restauração usando o método da 

Filtragem de Wiener Paramétrica Generalizado. Uma vista em 3D da imagem das fontes 

magnéticas correspondente ao fantoma PhCircle para uma distância sensor fonte de 20 

mm e a sua correspondente imagem magnética borrada são mostradas nas Figura 8.49b 

e Figura 8.49a, respectivamente. Diferentes tipos de visualizações tais comas imagens 

de contorno, indexada e em tons de cinza das imagens das fontes de campo magnético e 

de suas respectivas imagens magnéticas degradadas do fantoma PhCircle também 

podem ser observadas na Figura 8.50 a - c.   
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Figura 8.50 Imagens em tons de cinza, de contornos, e indexada das fontes de campo 

magnético e de suas respectivas imagens magnéticas degradadas do fantoma PhCircle  

em (a), (b) e em (c), respectivamente. 
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Figura 8.51 Imagens das fontes de campo magnético e de suas respectivas imagens 

magnéticas degradadas do fantoma PhCircle usando o método da Filtragem espacial de 

Fourier em (b) e (a), e a filtragem Pseudo-Inversa em (d) e (c), respectivamente. 

 

 Na Figura 8.51 mostramos Imagens das fontes de campo magnético e de suas 

respectivas imagens magnéticas degradadas do fantoma PhCircle  usando o método da 

Filtragem Espacial de Fourier em (b), e usando a filtragem Pseudo-Inversa em (d), 

respectivamente. 
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Figura 8.52 Imagens reconstruídas do fantoma PhCircle usando o Filtro Regularizado.  

 

Figura 8.53 Imagem reconstruída usando Algoritmo de Lucy-Richardson do fantoma  

PhCircle para uma distância sensor-fonte igual a 20 mm.   

 

As imagens reconstruídas usando o Filtro Regularizado e o Algoritmo de Lucy-

Richardson nas Figura 8.52 e Figura 8.53, respectivamente. 
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Figura 8.54 Imagem magnética degradada e sua correspondente imagens reconstruída 

para o fantoma PhCircle, usando método Gradiente Conjugado. A distância sensor fonte 

foi de 20 mm.  
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 Diminuindo mais na tolerância no Método do GC não conseguimos obter 

melhores resultados, portanto para o valor 0.000005 desse parâmetro obtemos a melhor 

imagem possível.  

 

 
 
 
Figura 8.55 Imagens reconstruídas do fantoma PhCinco mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.05, 0.008, 0.001, 0.0007, 0.0006, 0.0005], para 

obter a melhor imagem possível das fontes usando o método de Regularização de 

Tikhonov.    
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Figura 8.56 Imagens reconstruídas do fantoma PhCinco mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.0004, 0.0003, 0.00028, 0.00025, 0.00021, 

0.00019], para obter a melhor imagem possível das fontes usando o método de 

Regularização de Tikhonov.     



Capitulo # 8 Resultados Experimentais II                                                                                                                                         244

 

Figura 8.57 Imagens reconstruídas do fantoma PhCircle mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.00017, 0.00015, 0.00012, 0.0001, 0.00005, 

0.00001], para obter a melhor imagem possível das fontes usando o método de 

Regularização de Tikhonov.     
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Figura 8.58 Imagens reconstruídas do fantoma PhCircle mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.001, 0.0008, 0.0007, 0.0006, 0.0005, 0.0004], 

para obter a melhor imagem das fontes usando o método da  Decomposição Espectral 

de Valores Singulares Truncados (SVD-T) .     
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Figura 8.59 Imagens reconstruídas do fantoma PhCircle mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.0003, 0.00028, 0.00028, 0.00027, 0.00026, 

0.00025], para obter a melhor imagem das fontes usando o método da  Decomposição 

Espectral de Valores Singulares Truncados (SVD-T) .     

 

 



Capitulo # 8 Resultados Experimentais II                                                                                                                                         247

 

Figura 8.60 Imagens reconstruídas do fantoma PhCinco mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.00024, 0.00023, 0.00021, 0.00018, 0.00018, 

0.00017], para obter a melhor imagem das fontes usando o método da  Decomposição 

Espectral de Valores Singulares Truncados (SVD-T) .     
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Figura 8.61 Imagens reconstruídas do fantoma PhCircle mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.00015, 0.00014, 0.00012, 0.0001, 0.00005, 

0.00007], para se obter a melhor imagem das fontes usando o método da  

Decomposição Espectral de Valores Singulares Truncados (SVD-T) .     

 

 Imagens das fontes magnéticas correspondente ao fantoma PhLines. 
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Figura 8.62 Vista em 3D da imagem magnética degradada em (a) e da imagem das 

fontes magnéticas em (b) correspondente ao fantoma PhLines a uma distância sensor 

fonte de 8 mm.   

 

 Na Figura 8.62 mostramos uma vistam em 3D das imagens magnéticas 

degradada e da sua correspondente fonte magnética bidimensionais. Esta última obtida 

utilizando o método de deconvolução de Wiener. A distância de Litoff foi de 8 mm. Na 

Figura 8.63 mostramos as imagens em tons de cinza, de contornos, e indexada das 

fontes do campo magnético e de suas respectivas imagens magnéticas degradadas do 

fantoma PhLines, respectivamente. A filtragem de Wiener é usada de forma efetiva 

quando as características em freqüência da imagem borrada e o ruído aditivo são 

conhecidos de forma experimental, se não são conhecidos de forma exata ao menos tem 

que ser estimados num dado grau.  Em ausência do ruído o filtro de Wiener se reduz ao 

filtro de inverso ideal. 
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Figura 8.63 Imagens em tons de cinza, de contornos, e indexada das imagens 

reconstruídas das fontes magnéticas usando a filtragem de Wiener, suas respectivas 

imagens magnéticas degradadas para o fantoma PhLines, respectivamente. 
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Figura 8.64 Imagens das fontes magnéticas do campo magnético e de suas respectivas 

imagens magnéticas degradadas do fantoma PhLines usando o método da Filtragem 

espacial de Fourier primeira fila e na segunda fila para a filtragem Pseudo-Inversa. 

 

 Na Figura 8.64 mostramos Imagens das fontes de campo magnético e de suas 

respectivas imagens magnéticas degradadas do fantoma PhLines  usando o método da 

Filtragem Espacial de Fourier em (b), e usando a filtragem Pseudo-Inversa em (d), 

respectivamente. 
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Figura 8.65 Imagens reconstruídas do fantoma PhLines usando o Filtro Regularizado. 

 

Figura 8.66 Imagem reconstruída usando Algoritmo de Lucy-Richardson do fantoma 

PhLines para uma distância sensor-fonte igual a 8 mm.   

 

As imagens reconstruídas usando o Filtro Regularizado e o Algoritmo de Lucy-

Richardson nas Figura 8.65 e Figura 8.66, respectivamente. 
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Figura 8.67 Imagem magnética degradada e sua correspondente imagem reconstruída 

para o fantoma PhLines, usando método Gradiente Conjugado. A distância sensor fonte 

foi de 8 mm.  

 

 Na aplicação do método Gradiente Conjugado sobre a imagem degradada do 

fantoma PhLines, obtemos a imagem das fontes magnéticas, para uma distância sensor 

fonte de 8 mm. Vale ressaltar que ao igual que nos fantomas anteriores o valor do 

parâmetro de regularização escolhido manualmente, mostrou a melhor imagem para um 

valor da tolerância igual a 0.000001. A imagem resultante obtida pode ver-se na Figura 

8.67(b).  
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Figura 8.68 Imagens reconstruídas do fantoma PhLines mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.9, 0.7, 0.1, 0.008, 0.006, 0.004], para obter a 

melhor imagem possível das fontes usando o método de Regularização de Tikhonov.     



Capitulo # 8 Resultados Experimentais II                                                                                                                                         255

 

 

Figura 8.69 Imagens reconstruídas do fantoma PhLines mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.002, 0.001, 0.0009, 0.00009], para obter a melhor 

imagem possível das fontes usando o método de Regularização de Tikhonov.    



Capitulo # 8 Resultados Experimentais II                                                                                                                                         256

 

Figura 8.70 Imagens reconstruídas do fantoma PhLines mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [1, 0.8, 0.6], para obter a melhor imagem das fontes 

usando o método da  SVD-T .     
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Figura 8.70 Imagens reconstruídas do fantoma PhLines mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.4, 0.3, 0.25], para obter a melhor imagem das 

fontes usando o método da Decomposição Espectral de Valores Singulares Truncados 

(SVD-T) .     
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Figura 8.71 Imagens reconstruídas do fantoma PhLines mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.2, 0.18, 0.15], para obter a melhor imagem das 

fontes usando o método da DVS-T.
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 Figura 8.72 Imagens reconstruídas do fantoma PhLines  mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.12, 0.09, 0.05], para obter a melhor imagem das 

fontes usando o método da  Decomposição Espectral de Valores Singulares Truncados 

(SVD-T) .     
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Imagens das fontes magnéticas correspondente ao fantoma PhTres. 

 

                       (a)                                                  (b)   

Figura 8.73 Vista em 3D da imagem magnética degradada em (a) e da imagem das 

fontes magnéticas em (b) correspondente ao fantoma PhTres  a uma distância sensor 

fonte de 8 mm.   
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Figura 8.74 Imagens em tons de cinza, de contornos, e indexada das fontes de campo 

magnético e de suas respectivas imagens magnéticas degradadas do fantoma PhTres, 

respectivamente, usando a filtragem de Wiener em 2D. 
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Figura 8.75 Imagens das fontes magnéticas do campo magnético e de suas respectivas 

imagens magnéticas degradadas do fantoma PhTres usando o método da filtragem 

Pseudo-Inversa em (b) e (a), e a Filtragem espacial de Fourier em (c) e (d), 

respectivamente. 

 Na Figura 8.75 mostramos Imagens das fontes de campo magnético e de suas 

respectivas imagens magnéticas degradadas do fantoma PhTres  usando o método da 

Filtragem Espacial de Fourier em (b), e usando a filtragem Pseudo-Inversa em (d), 

respectivamente. 
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Figura 8.76 Imagem magnética degradada e sua correspondente imagens reconstruída 

para o fantoma PhTres, usando método Gradiente Conjugado. A distância sensor fonte 

foi de 8 mm.  

 

Figura 8.77 Imagem reconstruída usando Algoritmo de Filtro Regularizado do fantoma 

Phtres para uma distância sensor-fonte igual a 8 mm.  
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Figura 8.79 Imagens reconstruídas do fantoma PhTres mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.05, 0.03, 0.02, 0.01, 0.009, 0.005], para obter a 

melhor imagem possível das fontes usando o método de Regularização de Tikhonov. 
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Figura 8.80 Imagens reconstruídas do fantoma PhTres mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.002, 0.001, 0.0007, 0.0004, 0.0002, 0.00005], 

para obter a melhor imagem possível das fontes usando o método de Regularização de 

Tikhonov.  
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Figura 8.81 Imagens reconstruídas do fantoma PhTres mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.003, 0.002, 0.001, 0.0009, 0.0007, 0.0006], para 

obter a melhor imagem das fontes usando o método da  Decomposição Espectral de 

Valores Singulares Truncados (SVD-T) .     
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Figura 8.82 Imagens reconstruídas do fantoma PhTres mudando o parâmetro de 

regularização ou tolerância em λ = [0.0005, 0.0004, 0.0003, 0.0002, 0.0001, 0.00005], 

para obter a melhor imagem das fontes usando o método da Decomposição Espectral de 

Valores Singulares Truncados (SVD-T). 
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8.12 Análises e Discussões 

 

Na prática a obtenção de todos os tipos de imagens, as degradadas e as dos 

objetos fontes de campo magnético são obtidas via um processamento offline, usando a 

poli-rotina SmaGimFM. Como já foi dito anteriormente foram utilizados somente quatro 

fantomas para demonstrar o funcionamento e a eficácia dos métodos de deconvolução 

implementados nesta tese, e do sistema de imagens experimental multi-sensor.  

 

Figura 8.84. Esquema da amostragem finita no plano x-y, do campo magnético para 

obtenção das imagens magnéticas degradadas, em todos os experimentos. 

 

 Na Figura 8.84 mostramos um esquema da amostragem finita no plano x-y, do 

campo magnético para obtenção das imagens magnéticas degradadas, em todos os 

experimentos. 

Inicialmente as imagens degradadas ou “virgens” (imagens sem nenhum 

processamento digital) são de baixa resolução e igual a ( )12160×  pixels. Sendo que no 

eixo-x  e no eixo-y corresponde a mmpixel 11 = mm15pixel1 = , isso representa uma 

área de varredura de .  ( ) 2180160 mm×
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A resolução espacial de todas as imagens degradadas usadas neste trabalho é 

aumentada para  pixels usando interpolação bidimensional bi - cúbica. 

Tendo fatores de magnificação nos eixos x-y é de 1.6 e 21.7, respectivamente.   

( )256256×

 O sistema conseguiu obter imagens de alta razão sinal – ruído. Foram obtidas 

imagens magnéticas degradadas com taxas de sinal – ruído de 85.18 dB, 84.03 dB, 

84.64 dB e 85.21 dB para os fantomas PhCinco, PhCircle, PhLines e PhTres, 

respectivamente.  Na seção 8.11 ilustramos os resultados para aplicação dos diferentes 

métodos de solução do problema inverso.  Para todos os fantomas pode-se ver que a 

deconvolução usando a Filtragem de Fourier em nosso estudo falhou.  

Isto se deve a que na prática, somente temos acesso a uma aproximação da 

imagem magnética degradada medida b , a qual é contaminada com erros, temos 

η+= exatobb , sendo 
exatob
η

 pequeno. Não devemos esperar que b  pertença ao mesmo 

espaço que , assim a tentativa de computar o problema inverso da forma  no 

lugar de  divergirá ou obteremos uma imagem reconstruída sem sentido e muito 

distante da que esperamos, ou da original. Isso é independentemente do quão pequeno 

seja a perturbação ou ruído 

exato

exato

b

bA 1−

bA 1−

η .    

 

Devido a que em nossas medições os magnetômetros usados apresentam 

dimensões finitas e existe uma diminuição do campo magnético com a distância sensor-

fonte, o sistema multi-sensor atua como um filtro espacial passa-baixa19. Portanto de 

acordo com o teorema de Whittaker-Shannon3, nós somente vamos obter informação 

para freqüências espaciais menores que a freqüência de corte dos sensores. Na Figura 
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6.5 do capítulo 6, podemos ver a função de passo dos sensores, nela observamsse que as 

freqüências espaciais de corte dos sensores são e , as quais 

restringem as informações em ambas duas direções x-y ou 

118.4 −mm

xK

162.0 −mm

yK− , respectivamente.  

 

Por outro lado a freqüência de amostragem espacial usado para medir as 

imagens tem que obedecer ao teorema de amostragem de Nyquist, segundo o qual para 

evitar erros de aliasing temos que fazer uma amostragem das imagens magnéticas com 

freqüências espaciais aproximadamente iguais ao duplo da freqüência de corte dos 

sensores19. 

 

Fazendo os respectivos cálculos obtivemos as freqüências espaciais de 

amostragem nas direções x-y, as quais tem que ser no mínimo igual a mm
amostras57.8  

e mm
amostras25.1 ,

espaciais de 

 respectivamente.  Experimentalmente foram utilizadas freqüências 

mm
amostras56.12  e mm

amostras83.0 ,

tema de imagens experim

bas duas direções. No

argem de 

 nos eixos x-y. Este resultado é 

interessante e explica o porquê o sis ental apresenta diferenças 

na resolução espacial em am  eixo-x cumpre-se o teorema, mas no 

eixo-y viola-se por uma pequena m .  

Na seção 8.7 observam-se todas as imagens magnéticas degradadas obtidas pelo 

sistema de imagens magnéticas, e na maioria delas podemos comprovar como 

apresentam diferentes resoluções espaciais dependendo da direção x-y. O exposto no 

parágrafo anterior explica o porquê as imagens apresentam uma pequena perda de 

resolução no eixo-y. Nessa direção apesar de ter situados os sensores a uma distância 

ótima entre eles, o erro de aliasing introduzido pela dimensão dos sensores é inevitável, 

pois experimentalmente o sistema somente conseguiu adquirir imagens ou informação a 

1−4.0 mm
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uma taxa de amostragem espacial que é ligeiramente menor que a freqüência espacial 

limite.    

Existem diferentes critérios de avaliar a qualidade da solução do problema 

inverso ou das restaurações das imagens magnéticas degradadas. Em nosso estudo 

utilizamos o fator de mérito desvio quadrático médio entres as imagens originais e as 

reconstruídas, assim como umas análises de seus respectivos histogramas.  

 

Figura 8.85 Desempenho dos diferentes métodos de deconvolução usados na tese para a 

obtenção das imagens das fontes magnéticas dos diferentes fantomas.   

 

Os resultados utilizando o primeiro critério para as análises do desempenho dos 

métodos de deconvolução para todos os quatros fantomas usados, são apresentados na 

Figura 8.85. Vê-se que os métodos apresentam desempenhos diferentes para todos os 

tipos de fantomas. Os melhores paradigmas foram a Filtragem de Wiener Paramétrica 

Generalizada e o método usando a Pseudo-inversa. Os procedimentos restantes 

mostraram um desempenho muito próximo à unidade, indicando não existir muita 

semelhança entre as imagens das fontes magnéticas de todos os fantomas respeito às 

imagens das fontes magnéticas originais. Nessas análises pode-se ver também que 
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existe uma ligeira influência da geometria dos fantomas para estes últimos métodos.  Os 

fantomas com formatos numérico de Cinco e Três parecem ter uma melhor contribuição 

no processo de restauração que os fantomas construídos de Linhas e Circulares, os quais 

apresentaram desvios quadráticos médios mais acentuados. 

Na deconvolução usando a Filtragem de Wiener Paramétrica Generalizada foram 

escolhidos os parâmetros mais ótimos para realizar a reconstrução os quais foram 

. Esses parâmetros foram extraídos de um trabalho recente, 

Moreira et al., 2000, no qual se fazem um estudo simulado para obter as melhores 

imagens restauradas variando os parâmetros

65 10  e  1,10 −=== γβα

4.  

O parâmetro γ  controla a influência dos pólos no processo de restauração, 

mudando-o podemos determinar o valor limiar do filtro Pseudo-inverso [ ]yx KKH ,1−
γ . 

Por sua vez o parâmetro α  controla o nível de ruído aditivo, sem tivermos valores altos 

deste parâmetro uma maior atenuação do ruído é obtido. 

      Os métodos iterativos como o do Gradiente Conjugado não obteve bom 

desempenho nas restaurações.  Uma análise da variação da norma do residual e da 

norma da solução reconstruída para os quatros tipos de fantomas são apresentadas na 

Figura 8.86a-d. Nela podemos apreciar como os resíduos decrescem à medida que 

aumentam o número de iterações. Também podemos observar o aumento da norma da 

solução ao aumentar o índice iterativo. Estes resultados indicam uma convergência do 

método para poucas iterações, fato que acontece devido que o nosso sistema de 

equações lineares é moderadamente mal-condicionado21.  
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Figura 8.86 Norma do residual e da solução a cada índice de iteração usando o método 

do Gradiente Conjugado. Em (a-d) para os fantomas PhCinco, PhCircle, PhLines e 

PhTres, respectivamente. 

 

Ao aumentar a norma da solução se reduz o efeito que produzem os valores 

singulares pequenos sobre a imagem reconstruída. Se xbexato = , onde x  é a norma 

da imagem reconstruída a cada iteração, e η  podemos aproximar-la à norma do resíduo 

Axb − a cada iteração, então a taxa 
exato

η
b

, é muito pequena e conseqüentemente o 

método do Gradiente Conjugado consegue reconstruir as imagens degradas, mas como 

vimos menos eficientes que os outros implementados nesta tese.  
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As principais causas destas diferenças recaem no fato que no método do 

gradiente conjugado simples como o usado neste trabalho não existem parâmetros que 

controlem de forma mais acentuada os níveis de ruído presentes nas imagens 

degradadas. Nesse caso o critério de parada ou de regularização é o próprio índice de 

iteração. Para resolver isso estudos22 têm sugerido usar informação a priori por meio 

dos chamados precondicionadores, o qual fica para futuros trabalhos.     

 O método de deconvolução de Tikhonov e decomposição de valores singulares 

não foram dos mais eficientes, mas com eles obtiverem-se resultados interessantes e um 

funcionamento bom.  Os resultados usando estes métodos mostraram como o parâmetro 

de regularização influi no processo de solução do problema inverso.  

No casso das diversas imagens reconstruídas usando-se a regularização de 

Tikhonov, foi se mudando o parâmetro de regularização. Para o fantoma PhCinco a 

melhor imagem baseados no critério DQM e o visual foi obtida usando-se um fator de 

regularização 0005.0=λ  da qual podemos dizer que o método realizou uma filtragem 

mais ótima. Para valores menores que o ótimo o problema a resolver tem pouca relação 

com o problema original, e as imagens restauradas são menos filtradas e, por 

conseguinte menos próxima da solução esperada, isso se pode verificar na Figura 8.44. 

O fato de essas imagens serem menos filtradas permite chamar  esse processo como 

uma sub-filtragem20. Para valores inferiores ou muito pequenos o problema é muito 

próximo ao problema original contaminado pelos diferentes erros e acontecem 

instabilidades e as soluções são muito próximas das soluções ingênuas.  

Na Figura 8.45 também podemos ver como para parâmetros menores que o 

escolhido as imagens vão perdendo resolução e ficando cada vez mais contaminados 

com o ruído, Hansen20 chamou esse processo como uma sobre filtragem.  O mesmo 

acontece com os outros tipos de fantomas para PhCircle, PhLines e PhTres nos quais 
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foram obtidas as melhores imagens das fontes magnéticas para os parâmetros de 

regularização de ,  e , respectivamente.      51028 −×=λ 4109 −×=λ 4107 −×=λ

Ao estudar as restaurações usando o método de decomposição de valores 

singulares espectrais truncados podemos dizer que obtemos resultados análogos aos 

obtidos usando o método de Tikhonov. Existe um parâmetro de truncação ótimo que 

regula a deconvolução e que por cima ou por debaixo dele as imagens reconstruídas são 

afetadas pelo sub-filtragem e pelo sobre-filtragem. Para os fantomas PhCinco, PhCircle, 

PhLines e PhTres obtemos as melhores imagens para um valore de truncação igual a 

, ,  e 0012.0=k 000021.0=k 15.0=k 001.0=k , respectivamente.     

   De acordo com as análises dos parágrafos anteriores é evidente que a escolha 

do parâmetro ótimo é essencial para obter as imagens reconstruídas os mais próximas 

das originais, neste tipo de problema.  

Outra forma de melhor visualizar a eficácia dos métodos é através  da análise de 

seus histogramas.  O histograma de uma imagem fornece informação útil para fazer 

realce e análise da imagem. O histograma das imagens obtidas neste trabalho revela a 

distribuição do número de pixels na imagem para cada nível de cor usado. Em nosso 

caso usamos um mapa de 256 níveis de cores. Isso significa que se duas imagens são 

muito semelhantes teremos dois histogramas muito semelhantes também. 

Fundamentado nessa idéia, e usando o comando imhist (Imagem) em MATLAB foi 

obtido os histogramas correspondente às imagens original, degradada e reconstruída 

para o fantoma PhCinco e as últimas obtidas usando dos métodos: o do Gradiente 

Conjugado e o da Filtragem de Wiener Paramétrica Generalizada. Precisamente um de 

baixo e outro de alto desempenho segundo o critério de qualidade DQM.  
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Figura 8.85 Histogramas das imagens original em (a), da imagem degradada em (b) e 

finalmente da imagem restaurada (c), usando o método do gradiente Conjugado e em 

(d) o correspondente à imagem reconstruída via Filtragem espacial de Wiener 

Paramétrica Generalizada. 

 

 Fazendo uma inspeção na Figura 8.85 podemos afirmar que os resultados 

obtidos usando a análise de histogramas são similares com os obtidos utilizando o fator 

de mérito DQM. Mas vale a pena salientar que usando histogramas pode-se ter uma 

melhor avaliação visual das reconstruções. Como podemos observar nessa mesma 

Figura os histogramas correspondentes às imagens originais e reconstruídas usando o 

método de Wiener são quase idênticos, indicando  que as imagens são também quase 

idênticas. Evidenciando a bom desempenho deste método. O contrário acontece com o 

método do Gradiente Conjugado.  
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Capítulo 9 Conclusões e Perspectivas 

 

 

esta Tese desenvolveu-se um sistema experimental de imagens 

magnéticas (SISMRA) usando um arranjo de sensores magneto-

resistivos de alta sensibilidade. A grande vantagem de um sistema 

multicanal deste tipo de sensores magnéticos, com certa possibilidade de serem 

usados na prática clínica num futuro, são além do caráter não-invasivo a segurança 

para o paciente.  

N
 

Deve atentar-se para o fato de que o sistema de imagens baseia-se em medições 

de campo magnético usando magnetômetros de baixo custo. Estes são capazes de 

medir campos magnéticos estáticos, portanto, as questões tecnológicas vinculadas as 

montagens práticas não são tão complexas nem de custos elevados, comparadas com 

outras técnicas similares, por exemplo, construção de sistemas de imagens 

magnéticas baseados em sensores SQUIDS.  

 

Foram explorados vários tipos de estudos importantes: análises de sinais 

medidas experimentalmente utilizando o SISMRA, em função da aplicação dos métodos 

de processamento analógico-digital de sinais; e obtenção por meio da deconvolução, das 

imagens das fontes magnéticas de vários tipos de fantons com geometrias complexas. 

Fundamentados, nesses estudos teórico-experimentais, leva-se aos seguintes 

desdobramentos, 
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Do estudo experimental da calibração do sistema multi-sensor foi confirmada 

que a sensibilidade de todos os sensores foi da ordem de ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

V
T610 , da mesma ordem da 

reportada pelos fabricantes dos sensores, para uma voltagem de alimentação de 

.  ( )V01.08 ±

 

Foi demonstrado experimentalmente, ver seção 8.3 capítulo 8, que todos os 

sensores tiverem uma resolução de até .  Para uma voltagem de alimentação de 

 os sensores apresentaram uma sensibilidade nominal de 

, e tendo em conta que a densidade de ruído para 

1Hz é reportada pelo fabricante, implicou numa densidade de ruído do 

sistema multi-sensor igual a 

nT3

( VVcc 01.08 ±=

VmVS ccens //4=

148 −nVHz

)

nTnVgauss /320=

2/

HznT /15.0 . 

 

A resolução espacial do sistema de imagens para cada distância sensor-fonte foi 

determinada experimentalmente.  Contudo, podemos afirmar que no processo de 

obtenção de imagens magnéticas à distância sensor-fonte é crítica. Quanto mais 

próximas aos sensores estiverem os objetos magnéticos a serem imageados, maior 

resolução poderá obter-se nas imagens magnéticas medidas, ver seção 8.8 do capítulo 8. 

Na montagem do sistema de imagens, uma questão crítica foi à construção da 

instrumentação referente à etapa do condicionamento dos sinais. Um dos aportes desta 

Tese foi à montagem de uma nova variante da configuração dos amplificadores de 

instrumentação. O desenho do novo circuito foi baseado no modelo do amplificador 

operacional de instrumentação discreto clássico, a nova idéia foi acoplar os dois buffers 

pelas entradas não inversoras, e no ponto médio criou-se uma rede de resistores de 

elevada impedância com a finalidade de aumentar o CMRR do circuito. O CMRR é a 
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rejeição ao sinal de modo comum, ou melhor, a rejeição ao ruído. Portanto, uma parte 

do ruído é eliminada via analógica. Um excelente desempenho do circuito de 

condicionamento dos sinais foi obtido. Determinou-se que o sistema de imagens 

magnéticas permite fazer medições com uma relação sinal/ruído muito elevada da 

ordem 80 dB.  

 Uma vez os sinais multicanais terem passado pelos circuitos de 

condicionamento foram adquiridos por uma placa de aquisição tipo da 

National Instrument, a qual é controlada via PC por meio do software 

6034PCI E

Labview®. 

Foram obtidos registros simultâneos de todos os canais assistido por computador usando 

a rotina MultichannelImages2005.vi. Usando dita rotina automatizou-se o controle do 

sistema mecânico de varredura e as medições do sistema multi-sensor os quais faziam 

as medidas do campo magnético numa grade de pontos a uma distância acima das 

amostras ou fantons para produzir assim as imagens magnéticas degradadas, mais 

detalhes pode-se encontrar na seção 7.4 do capítulo 7. 

Nas condições experimentais explicadas no capítulo 7, foram adquiridas 

imagens magnéticas para oito diferentes tipos de fantons.  As imagens obtidas  

mostraram excelente resolução espacial.  

Outros dos aportes desta Tese foi a programação de uma poli-rotina mãe 

SmaGimFM que controla a execução dos diferentes métodos de solução do problema 

inverso implementados usando a linguagem de programação  MATLAB®. Por meio 

desta obtiveram-se todas: as imagens magnéticas degradadas dos fantons escolhidos; do 

ruído; da PSF e das imagens das fontes magnéticas.  

Constatou-se que todos os métodos resolvem o mesmo problema matemático. 

Um sistema de equações lineares mal-condicionados ou mal–posto devido à própria 

natureza do problema físico envolvido. Demonstrou-se também, que todos eles não 
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tiverem o mesmo desempenho no processo de solução do problema inverso. Obtiveram-

se imagens das fontes magnéticas mais semelhantes ou próximas das imagens originais 

dos correspondentes fantons usando-se os paradigmas de Filtragem de Wiener 

Paramétrica Generalizada e a Filtragem Pseudo-inversa. Os procedimentos restantes 

mostraram um desempenho muito próximo à unidade (segundo a figura de mérito 

Desvio Quadrático Médio), indicando não existir muita semelhança entre as imagens 

das fontes magnéticas de todos os fantoms respeito às imagens das fontes magnéticas 

originais.  

Nessas análises pôde-se constatar também que existe uma ligeira influência da 

geometria dos fantons para estes últimos métodos.  Os fantons em formatos de Cinco e 

Três parecem ter uma melhor contribuição no processo de restauração que os das Linhas 

e Circular, os quais apresentaram desvios quadráticos médios mais acentuados.  

 

Os procedimentos de deconvolução de Tikhonov e Decomposição de Valores 

Singulares Truncados não foram dos mais eficientes, mas com eles obtiveram-se 

resultados interessantes e um bom funcionamento. Ao mesmo tempo, mostraram que a 

escolha do parâmetro de regularização é crítico, influindo no processo de solução do 

problema inverso.   

O melhor método implementado segundo o fator de mérito desvio quadrático 

médio e as análises dos histogramas das diferentes imagens, foi a Filtragem de Wiener 

Paramétrica Generalizada e à Filtragem Pseudo-inversa. O método do Gradiente 

Conjugado não teve bom desempenho.  

Para futuros trabalhos podemos citar as seguintes perspectivas: 

1. Necessidade de obterem-se imagens utilizando métodos de 

desconvolução utilizando precondicionadores, com o intuito de melhor o 
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desempenho do método solução do problema inverso iterativo do 

Gradiente Conjugado. 

2. Utilizar filtragem onde se tenham em conta as características temporais 

dos filtros.  

3. Aperfeiçoar o sistema de imagens magnéticas utilizando sensores de 

dimensões menores que os usados nesta Tese, consequentemente 

aumentar o número de sensores do sistema multicanal para obter imagens 

com melhor resolução. 

4. Obtenção de imagens em tempo real e por último começar a usar o 

sistema de imagens para tratar de obter imagens de marcadores 

magnéticos no interior do estômago.  

  Finalmente, podemos resumir que neste trabalho o sistema de imagens 

magnéticas construído pode ser usado para obterem-se imagens magnéticas degradas de 

fontes magnéticas de baixa intensidade a escala macroscópica. Os oitos paradigmas 

implementados e que tratam da solução do problema inverso foram implementados em 

Matlab, e funcionaram satisfatoriamente. Por meio deles foram obtidas as imagens das 

fontes magnéticas de quatros tipos diferentes de fantons magnéticos.   
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APÊNDICE  
 
APÊNDICE 1. Interfaces gráficas para o controle e processamento e 
visualização dos sinais e imagens medidos experimentalmente.  
 
 

 
   

Janela Principal para Deconvolução de Wiener. Carregando os dados 
experimentais para obter a imagem degradada.  
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                        (a)                                                         (b).         
Janela gráfica visualizando a obtenção da imagem degrada em (a), e em (b) 
temos o computo da imagem da PSF, para o fantom PhCinco. 
 

 
Janelas Visualizando as imagens magnéticas degradadas em quatro tipos de 
formas diferentes. Imagens em tons de cinza, indexadas, em contornos 
magnéticos e uma vista em 3D da imagem bidimensional do fantom PhCinco. 
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Janelas Visualizando as imagens magnéticas degradadas da PSF em quatro tipos 

de formas diferentes. Imagens em tons de cinza, indexadas, em contornos 

(neste caso a imagem do contorno apresenta-se executando um zoom) e uma 

vista em 3D da imagem bidimensional do fantom PhCinco. 
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 Janelas Visualizando as imagens magnéticas degradadas do ruído medido 

experimentalmente instantes antes de obter a imagem magnética degradada. 

Visualizam-se de quatro maneiras diferentes: as imagens em tons de cinza, a 

indexada, em contornos magnéticos e uma vista em 3D da imagem 

bidimensional do ruído. 
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Calculando o Problema Inverso. Fazer click no botão  Desconvolução. 
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Janelas Visualizando as imagens das fontes magnéticas em quatro tipos de 
formas diferentes. Imagens em tons de cinza, em iso-linhas e indexadas, e uma 
vista em 3D da imagem bidimensional do fantom PhCinco. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. Demonstração da solução do problema inverso usando o método de 
regularização, chamado de decomposição singular truncado (SVD-T).  
 
Teorema 1 Seja nmA ×ℜ∈ então existem mmU ×ℜ∈ , nnV ×ℜ∈  ortogonais e 

nmD ×ℜ∈ uma matriz diagonal cuja diagonal vem dado por 0...21 ≥≥≥≥ pσσσ com 
{ }nmmínp ,=  de modo que podemos expressar a matriz A como, 

TUDVA =  
 
Se nm > então 

 
 
Se nm < então  
 
 

 
 
 
Corolário 1 Seja nmA ×ℜ∈ , com ( ) pAposto = e sejam 0...21 ≥≥≥≥ pσσσ  seus 

valores singulares. Se [ ]muuU ,...,1=  mm×ℜ∈ , [ ]nvvV ,...,1=  nn×ℜ∈  são ortogonais tal 
que TUDVA = , então se cumpre que: 
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Mostrar que expressão  
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Para isso vamos fazer uso da definição da norma-2 de dois vetores por exemplo y  e z , 
ou seja, 
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Pelo tanto, 
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Demonstrar que sim a matriz A é singular ou admite uma decomposição em valores 
singulares da forma, 

TUSVA =  Então a eq. (2) pode ser transformada em no problema equivalente de 
mínimos quadrada igual a, 
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Onde fVf T=ˆ e bUb T=ˆ                  (6) 
Primeiro temos que notar que podemos formar a seguinte matriz,   
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Como sabemos que a DVS produz duas matrizes ortogonais, de maneira que IQQT = . 
Também devemos lembrar que a norma-2 de um vetor é invariante a multiplicação por 
uma matriz ortogonal: 
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Pelo tanto, 
 
 

 ˆ
0

ˆ
ˆ

ˆˆ
                                              

0
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

f
I

Db
f

fDb

fV
fDVbU

f
fUDVb

Q
f

Afb
f

I
Ab

T

TTT

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

αα

αααα
     (7) 

 
Determinar a solução da eq. (3) Vamos dar a resposta para o caso mais geral de  
sendo nmA ×ℜ∈ com nm > . 
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Calculando a derivada com respeito à if̂  igual a zero, obtemos: 
 

( ) 0ˆ2ˆˆ2 2 =+−− iiiii ffb ασσ                                                         (9) 
 
Isolando if̂ , obtemos, 
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Finalmente queda encontrar a solução da equação demonstrar que a solução de  
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Fazendo 0=α  na eq. (10) chegamos a, 
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Agora sabemos que, 
fVf T=ˆ   Que implica fVf ˆ=      (12) 

 
Por outro lado podemos escrever que i
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ii bub =ˆ logo, 
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Finalmente, a solução do problema inverso usando decomposição em valores 

singulares é,  
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