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Esta tese propoe um metodo de avalia9ao de sistemas de
obtenyao de imagem radio16gica atraves das Funyoes de Transferencia
simuladas para qualquer regiao do campo de radia9ao. Esse processo
de simula9ao reflete as mudan9as sofridas pelo ponto focal e,
portanto, pela Fun9ao de Espalhamento de Ponto (FEP) ao longo do
campo. A avalia9ao utiliza informa90es obtidas de Fun90es de
Transferencia 6tica bi-dimensionais calculadas atraves da aplicayao
de Transformadas de Fourier sobre as Funyoes de Espalhamento de
Ponto simuladas. 0 metodo permite realizar um mapeamento da
resposta em frequencias espaciais dos sistemas radio16gicos para
todo 0 campo de radiayao, comparar a nitidez da imagem de sistemas
distintos com relayao a regioes equivalentes e estudar uma regiao
especifica para prever as distoryoes que serao inseridas na imagem.



In this work a method of evaluation for the radiologic imaging
systems performance by simulated transfer functions for any X-ray
field region is proposed. The simulation procedures provide
information of the changes of the focal spot sizes and, therefore,
of the Point Spread Function (PSF) along the field.

The evaluation yields the bidimensional optical Transfer
Functions calculated from Fourier Transformation of the simulated
PSFs. This method provides: the spatial frequency response for the
entire radiation field of the radiologic systems; comparisons of
the image sharpness relative to equivalent field regions for
different systems; and the study of a singular region in order to
predict image distortions.



INTRODUC;AO

1.1 - HISTORICO DO TRABALHO
o controle de qualidade da imagem medica despertou interesse

desde que se explicitou que a qualidade da informayao fornecida ao
medico radiologista esta diretamente associada as condiyoes de
operayao do sistema que a produz. Desse modo, desde ha algumas
decadas, os estudos realizados nesta area vem tentando aprimorar os
procedimentos existentes para tal finalidade.

Diversos metodos tern sido propostos, seja atuando na aferiy2lo
dos varios parametros e componentes que formam 0 sistema
radiol6gico (Kvp, mA, tempo de exposiyao, filtragem, ponto focal,
etc), seja na investigayao de seu desempenho como urn todo, atraves
da aplicay2lo da teoria das funyoes de transferencia ou do emprego
de fantomas (originario do termo ingles "phanton").

Cada um desses metodos possue vantagens e desvantagens,
dependendo do aspecto sob 0 qual e observado, sendo possivel ate se
obter uma certa complementariedade nas informayoes fornecidas por
eles. Devido ao avanyo tecnol6gico que produz sistemas de obtenyao
de imagens cada vez mais sof isticados, existe uma tendencia de
evoluyao dos testes no sentido de se buscar confiabilidade,
preclsao e simpl icidade de execuyao. Seguindo essa tendencia,
partiu-se dos chamados metodos invasivos, que atuavam diretamente
sobre os componentes fisicos reais dos sistemas para chegar aos
procedimentos que obtinham informayoes a partir do feixe de
radiayao.

Os metodos invasivos sac complicados de serem utilizados pois
implicam em riscos para a aparelhagem e para quem a esta avaliando,
uma vez que se ira medir, por exemplo, tensoes da ordem de kV. Os
metodos baseados em informayoes or iundas do feixe de radiay2lo,
tanto os que investigam as parametros do sistema como os que
avaliam sua qualidade como urn todo, ja nao oferecem os mesmos



riscos, porem os procedimentos envolvidos nos testes praticos sac
bastante demorados e trabalhosos. No caso especifico de testes que
utilizam filmes radiol6gicos, ha ainda urn serio problema na
interpretayao da imagem, que depende fortemente da sUbjetividade do
observador.

Analisando-se, na literatura especializada, os trabalhos
apresentados para avaliar 0 ponto focal ou a nitidez da imagem,
identificam-se duas tendencias: a primeira, na direyao de se
aprimorar os disposi tivos experimentais para assim melhorar a
qualidade das informayoes obtidas. No caso especifico de testes que
utilizam dispositivos de fendas ou cameras de orificio, por
exemplo, as publicayoes apresentam mUdanyas no material utilizado
e nos processos de fabricayao na tentativa de aumentar a precisao
dos testes. Isso sem considerar todos os equipamentos, em muitos
casos extremamente sof isticados, desenvol vidos para garantir 0

alinhamento precise com 0 centro do feixe. Porem, por mais que se
melhore a qualidade e precisao dos dispositivos experimentais
mantem-se a limitayao dos testes a urn ponto qualquer do campo. A
segunda tendencia e formada por trabalhos que demonstraram que 0

ponto focal, e por consequencia a nitidez da imagem, varia
drasticamente em fun<;:aoda posi<;:ao no campo de radiayao (sao
apresentadas varia<;:oesde ate 300%). Porem, embora alertem sobre a
pouca relevancia que uma avalia<;:ao em urn Qnico ponto do campo
possui, nao sugerem nenhum metodo para avaliar 0 ponto focal (ou a
nitidez) ao longo de todo 0 campo. A avaliayao feita em urn Qnico
ponto alem de nao ser precisa nao reflete a realidade dos exames
radiol6gicos, nos quais encontram-se estruturas em diversas regioes
com nitidez diferente. Outro aspecto interessante e que, embora os
metodos que utilizam Funyoes de Transferencia sejam sempre citados
como de grande precisao, de modo geral nao sac utilizados, e quando
o sao, estao limitados a avalia<;:aoda regiao central do campo.



1.2 - OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO TRABALHO
o objetivo deste trabalho e propor urnmetodo de avaliayao por

simulayao computacional, com base na teoria das funyoes de
transferencia, que seja ao mesmo tempo malS preciso e menos
trabalhoso que os metodos que utilizam procedimentos convencionais.

Mais precise porque, de modo geral, estes metodos avaliam 0
sistema com base em informayoes obtidas no centro do campo de
radiayao e, entao, extrapolam os resultados para toda a extensao
deste. Ja 0 metodo aqui proposto permite avaliar 0 desempenho do
sistema ponto a ponto ao longo de toda a extensao do campo de
radiayao, nao incorrendo em possiveis erros devido a generalizayoes
nao apropriadas.

Menos trabalhoso por utilizar simulayao computacional, 0 que
reduz bastante 0 numero de procedimentos praticos necessarios para
obtenyao das informayoes que possibilltam 0 processo de avaliayao
do sistema.

A opyao pelas funyoes de transferencia deveu-se ao fato destas
fornecerem tanto dados quantitativos sobre a resposta do sistema,
permitindo avaliayoes menos sUbjetivas, como tambem dados
qualitativos que possibilitam previsoes de desempenho do sistema a
nivel de formayao de imagem de objetos especificos (pricipalmente
quando se trabalha com funyoes de transferencia bi-dimensionais).

Assim, 0 trabalho aqui apresentado constitui-se em uma
modificayao radical no procedimento convencional atraves da
substi tuiyao de procedimentos e aparatos experimentais por urn
programa de simulayao computacional. 0 novo metodo utiliza como
dados de entrada, oriundos do sistema de obtenyao de imagem sob
analise, as dimensoes do ponto focal e a inclinayao do alvo
(anodo). A partir dai e simulado urn "pinhole" ideal que pode varrer
toda a extensao do campo de radiayao, permitindo obter a Funyao de
Espalhamento de Ponto (FEP) para qualquer regiao de interesse. A
partir das FEPs simuladas sac determinadas as correspondentes FTOs,
para a avaliayao do sistema.



1.3 - DISPOSI9AO DO TRABALHO

Esta tese pade ser dividida, basicamente, em quatra partes.
Esta primeira cantem uma intraduyaa aa trabalho. A segunda,

constituida pelos capitulos 2 e 3, fornece uma base te6rica e uma
nOyao "do estado da arte" para que se possa compreender e avaliar
o procedimento proposto. No capitulo 2 sao apresentados os
fundamentos te6ricos do metodo das Funyoes de Transferencia e os
requisitos de linearidade e invariancia espacial necessarios a sua
aplicayao. No capitulo 3 sac discutidos os metodos convencionais
utilizados em procedimentos de controle de qualidade de sistemas
radio16gicos. A terceira parte, formada pelos capitulos 4, 5 e 6,
explicita e discute 0 trabalho desenvolvido nesta pesquisa. a
capitulo 4 descreve os dispositivos e procedimentos experimentais,
bem como os algoritmos de simulayao utilizados neste trabalho. No
capitulo 5 sac apresentados e comparados os resultados
experimentais e simulados. 0 capitulo 6 apresenta uma discussao
sobre os dados e as conclusoes obtidas a partir das informa90es
extraidas destes. Finalmente, a quarta e ultima parte apresenta as
referencias bibliograficas (capitulo 7) e informa90es
complementares sobre 0 trabalho (apendices).

Caso 0 leitor esteja familiarizado com a teoria das Fun90es de
Transferencia aplicada a avaliayao de sistemas radio16gicos, bem
como aos procedimentos utilizados para este fim, a leitura dos
capitulos 2 e 3 nao e imprescindivel, podendo-se comeyar pelo
capitulo 4.
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ANALISE DE SISTEMAS DE OBTEN~AO DE IMAGEM RADIOLOGICA
ATRA vES DAS FUN~6ESDE TRANSFERENCIA

Os princlpl0s gerais da descri9ao do desempenho de urn sistema
de transferencia de informa9ao em termos de sua resposta a fun90es
de entrada senoidais foram aplicados primeiro dentro da engenharia
eletronica, na analise de sistemas eletricos de comunica9ao em
rela9ao as suas respostas a varias frequencias. Posteriormente,
esses principios foram utilizados no campo da engenharia 6ptica e
fotografica na analise de sistemas de obten9ao de imagem em termos
de suas respostas em frequencia espacial. Na decada de 60, a
tecnica de analise de sistemas pelas Fun90es de Transferencia foi
introduzida no campo da radiografia medica e, desde entao, os
aspectos te6ricos e praticos de sua aplica9ao foram desenvolvidos
de modo mais detalhado.

Apesar de terem sido pUblicados alguns trabalhos anteriores
([MORGAN62], [ROSSMANN64], [LUBBERT67], [TAKENAKA68]) e no artigo
de Kurt Rossmann, de 1969 ([ROSSMANN69]), que sac melhor definidos
os conceitos te6ricos sobre a aplicayao das Funyoes de
Transferencia a sistemas radio16gicos. Entretanto, outro artigo,
entitulado "Transfer function annalysis of radiographic imaging
systems" ([METZ79]) de autoria de Charles E. Metz & Kunio Doi,
resume os trabalhos anteriores e apresenta urn estudo aprofundado
sobre a utiliza9ao das Funyoes de Transferencia na analise de
sistemas de raios-x medicos, sendo a principal referencia para 0
desenvolvimento que se segue.



2.1 - RELA~AO ENTRE OBJETO E lMAGEM:
Funyao de Espalhamento de Ponto (FEP)

Funyao de Espalhamento de Linha (FEL).

Segundo [METZ79], urnobjeto, f(x,y), pode ser considerado como
urn conjunto apropriadamente ponderado de elementos puntuais,
f(x,y)dxdy. Desde que 0 sistema de obtenyao de imagem seja linear
e espacialmente invariante, a imagem de urn conjunto de pontos sera
a soma (i.e. integral) das imagens destes pontos. seja h(x,y) a
representayao da imagem de urntinico ponto localizado em (x=O,y=O).
Entao, a imagem g(x,y) devida ao conjunto de elementos puntuais que
formam 0 objeto sera

A segunda expressao deriva-se da primeira atraves de mudanyas
apropriadas nas variaveis de integrayao. Devido a forma da integral
mostrada aqui, a funyao g (X, y) e definida como sendo a "convolu9ao"
bi-dimensional das funyoes f(x,y) e h(x,y).

Uma vez que a funyao de saida (imagem) pode ser expressa em
unidades diferentes da adotada para a funyao de entrada (objeto),
e de modo a separar efeitos relacionados com a resoluyao de efeitos
relacionados com intensidade, e conveniente reescrever as
expressoes anteriores como



J1-:FEP ( ~ I " ) d~d" =1

au seja, a FunQao de Espalhamento de Ponto (FEP) e definida
como a distribuiyao de intensidade de radiayao na imagem de uma
fonte puntiforme (abertura infinitamente pequena) irradiando com
intensidade unitaria. Para urnsistema ideal, linear e isoplanatico,
a imagem da fonte puntiforme no plano do objeto e urnponto no plano
imagem. ?orem, para urn sistema real a imagem da fonte puntiforme
nao e urn ponto. As imperfeiyoes do sistema de obtenyao de imagem
real resultam numa perda de nitidez ejou distoryoes da imagem da
fonte puntual em relayao ao que seria 0 ponto-imagem ideal e tais
distoryoes sac medidas pela FEP.

A FEP e entao uma caracteristica de transferencia do sitema,
proporcionando uma relayao unica entre uma entrada de fonte
puntiforme unitaria e a saida correspondente. Num sistema
radio16gico de imagem, essa "fonte puntiforme" e representada por
uma abertura mui to pequena, no plano-obj eto, atravessada pelos
raios-X provenientes da fonte de radiayao.
A partir do principio de superposiyao linear, podemos observar que
se uma entrada (objeto) e formada por varias fontes puntiformes de
intensidade variada, a saida (imagem) sera a soma de todas as FEPs
correspondentes a essas fontes, cada uma mul tiplicada por uma
constante adequada, dependendo da intensidade de cada fonte
puntual. Portanto, conhecendo-se a distribuiyao de intensidade do
objeto e a FEP do sistema, a distribuiyao de intensidade da imagem
pode ser estimada.



Se a entrada (objeto) for constante em uma direyao y' - como
uma linha, por exemplo - entao, considerando-se urn sistema de
coordenadas (x' ,y') que seja rotacionado em relayao ao sistema
(x,y), pode-se mostrar que 0 perfil da imagem resultante, g(x'), e
dado por A multiplicado pela convoluyao uni-dimensional do perfil
da entrada f(x') corna funyao de x' que resulta da integrayao da
FEP(x,y) sobre todo y'.
Matematicamente:

e chamada Fun9ao de Espalhamento de Linha (FEL) do sistema de
obtenyao de imagem para urn angulo 0 e representa 0 perfil
normalizado de uma imagem resultante de urn objeto-linha reto
orientado ern um angulo 0 relativo ao eixo y. Ern geral, a FEL
depende da orientayao do objeto-linha. Contudo, se a FEP for
rotacionalmente simetrica (sistemas isotr6picos), de modo que
FEP (x, y) dependa somente de r == (x2 + y2) 1/2, entao a FEL (x) sera
independente da orientayao da entrada-linha.



,
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FIGURA 2.1 -Fun9ao de Espalhamento de Ponto (FEP)
a)FEP - sistema nao isotropico
b)FEP - sistema isotropico



A FEL, portanto, e outra caracteristica de transferencia do
sistema de obtenyao de imagem, sendo a distribuiyao de intensidade
de radiayao na imagem de uma fonte linear de intensidade unitaria.

Num sistema de imagem ideal, uma fonte linha (uma fenda
infinitamente estreita e longa) de intensidade unitaria no plano do
objeto seria representada no plano da imagem por uma linha ideal.
Porem, do mesmo modo que para a FEP, em sistemas reais a imagem e
distorcida e a medida dessa distoryao pela FEL permite a avaliayao
das imperfeiyoes do sistema. A FEL e uma caracteristica de
transferencia que proporciona uma relayao unica entre uma entrada
unidimensional e a saida correspondente.

2.2 - FUN9AO DE TRANSFERENCIA OTICA (FTO):
Funyao de Transferencia de Modulayao (FTM)

Funyao de Transferencia de Fase (FTF).

Considerando, agora, que a entrada do sistema seja urnobjeto
senoidal descrito pela funyao:

Usando-se este objeto como funyao de entrada para a equayao 2.2
obtemos como funyao de saida sua imagem g(X,y) dada por:

g(X, Y) = [A. FTM(v x' v y) . IoJ cas [21t (v ~+v yY) +<1>F(V x' v) +FTF(v x' v y) J +AC

(2.9)



e onde FTF (vx' vy) satisfaz

cos [FTF(vx'VY)] =A(vx'VY) IFTM(Vx'V)

Pode-se notar a partir da eqn(2.9) que as componentes senoidais de
g(x,y) tern as mesmas frequencias espaciais e direyoes que as da
entrada f(x,y), mas com amplitude mudada por urn fator A.FTM(vx'vy),

onde A e 0 "ganho" do sistema, e com urn atraso de fase adicional
FTF (vx' vy) •

Como a modula9ao da entrada e Io/C e a da saida FTM(vx' vy) .Io/C,

a fun9ao FTM (vx' vy) e chamada "Func;:aode Transferencia de Modulac;:ao"
do sistema de obten9ao de imagem. Como, por defini9ao, modulayao e
uma quantidade real nao negati va, e tambem de acordo com eqn
(2.10), a FTM de urn sistema de obtenyao de imagem pode assumir
somente valores positivos ou iguais a zero.

Uma vez que a FTF(vx'vy) descreve 0 atraso de fase introduzido
pelo sistema, ela e chamada de "Func;:aode Transferencia de Fasen do
sistema.

Como as expressoes (2.10) a (2.12) sac urn tanto quanto
dificeis, e conveniente definir a funyao complexa



onde j~J-1 e exp(~ja)~cosa-jsena, e pode-se notar das eqns (2.10)
a (2.12) que as funyoes FTM(vx'vy) e FTF(vx,vy) sac entao dadas pelo
m6dulo e angulo de fase da FTO(vx'vy) no plano complexo:

Estas relayoes estao ilustradas na figura 2.2.
A funyao complexa FTO(vx'vy) definida na eqn (2.13) e chamada

"Fun9a.o de Transferencia 6pticall do sistema de obtenyao de imagem
e e equivalente a uma transformayao bi-dimensional de Fourier da
FEP do sistema.

Basicamente a FTO de urn sistema de imagem proporciona a
avaliayao da resoluyao desse sistema com base nas reduyoes de
amplitude e no atraso de fase sofridos por uma entrada senoidal.

Para urn sistema ideal, a imagem de uma entrada senoidal sera
tambem senoidal. Porem, as imperfeiyoes 6pticas dos sistemas reais
causarao uma reduyao da amplitude e urn desvio lateral relativos a
distribuiyao do objeto. A diminuiyao da amplitude indica uma perda
na resoluyao do sitema e 0 desvio lateral indica urn atraso de fase
(figura 2.3).



E importante explicitar que as distribuiyoes senoidais
observadas na figura 2.3 sac funyao nao da frequencia
convencionalmente usada em eletronica, dada em ciclos/seg, mas da
denominada Frequencia Espacial, dada em ciclos/mm.

Um sinal pode ser descrito como uma distribui9ao de
intensidades no dominio espacial ou, atraves da transformada de
Fourier, como uma distribuiyao de amplitudes no dominio da
frequencia espacial (figura 2.4). 0 conhecimento da saida de um
sistema, calculada a partir da entrada por ~eio da FEP ou da FEL,
corresponde a um conhecimento ponto a ponto da distribuiyao de
intensidade no plano-objeto. A convoluyao da distribuiyao do objeto
com a FEP ou a FEL resulta numa descriyao tambem ponto a ponto da
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distribuiyao de intensidade no plano imagem. Isso implica que a FEP
e a FEL correspondem a caracteristicas de transferencia do sistema
no dominio espacial.
Matematicamente:

Agora, aplicando-se a transformada de Fourier na fun9ao de entrada,
de saida e na caracteristica de transferencia do sistema no dominio

rvv·,. ,.. . . .
, I • I., \'". '...

FIGURA 2.3 - Distribui9ao de Intensidade Senoidal no Espa90
Linhas cheias = entrada. Linhas pontilhadas = saida

espacial, encontra-se a contrapartida no dominio da frequencia:
G(vx/vy) = F(vx/vy) • FTO(vx/vy) • A (2.18)



FIGURA 2.4 - Transformada de Fourier
a) distribuiQao espacial
b) espectro de frequencias

Essa transformayao faz com que uma operayao de convoluyao no
dominio espacial, que e matematicamente complicada, torne-se uma
simples operayao de mUltiplicayao no dominio da frequencia espacial
(figura 2.5).

Observando a eqn (2.18) pode-se notar que, afora 0 fator de
ganho A, a saida sera uma aproximayao acurada da entrada se e
somente se FTO(vx'vy) = 1 para as frequencias espaciais e dire90es
( vx' vy) nas quais F (vx, vy) sej a apreciavelmente diferente de zero. OU
seja, se e somente se FTM(vx'vy) == I FTO(Vx,vy)1= 1 e FTF(vx'vy) ==
==¢rro(vx'vy) = O.

Quantitativamente estas observa90es podem ser expressas



atraves da equayao abaixo que representa a integral da diferen9a
quadratica entre f(x,y) e g(x,y), corrigida para 0 ganho.

Desse modo, para se realizar a analise de urn sistema de
obtenyao de imagem em termos de suas caracteristicas de resposta
em frequencia espacial deve-se determinar sua FTO(vx'vy). Segundo
[METZ79], isto pode ser feito basicamente de duas maneiras
distintas: (1) a FTO pode ser determinada diretamente medindo-se as
mudanyas de modula9ao (FTM) e fase (FTF) que ocorrem quando sac
obtidas imagens de objetos pIanos de ondas senoidais tendo varias
frequencias espaciais e dire90esi ou (2) a FTO pode ser determinada
indiretamente medindo-se a imagem de urn ponto-objeto (FEP) ou
linha-objeto (FEL) e entao computando a transforma9ao de Fourier.

No caso particular de sistemas radiol6gicos, e bastante
complicado modular senoidalmente a entrada, dai preferir-se obter
a FTO indiretamente a partir da difusao de luz fornecida pela FEP
ejou FEL.

IMAGEM

~ SISTEMA I I1 dlstribulC;ao

FEP de intensidade
FEL

conva/lls-Bo

TraDs/ormada
(Ie- distribui.;ao de

intensidllde

IMAGEM

1 SISTEMA I I
_. . espeetro

FrO de amplitudes

mll/lip/icas-BO

espeetro de
amplitudes

FIGURA 2.5 -obten9ao da FTO a partir da FEP ou FEL
16

IfSC -



Segundo [ROSSMANN69], pode-se definir urn sistema de obtenyao
de imagem como sendo aquele que produz uma imagem a partir de uma
dada entrada (objeto a ser visualizado). Independentemente do
conhecimento da configurayao do sistema, as caracteristicas da
imagem obtida em sua saida podem ser previstas, a partir de sua
entrada, atraves de suas Funcoes de Transferencia. Na realidade, as
funyoes de transferencia explicitarn as irnperfeiyoes que a imagem
final possui ern relayao ao objeto a partir do qual ela foi obtida
(figura 2.6).
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Desse modo, conhecendo-se as fun90es de transferencia e
possivel se prever a "resposta" do sistema para uma dada entrada.
Porem, para que as propriedades da imagem produzida possam ser
descritas pelas fun90es de transferencia do sistema, e necessario
que este seja linear e invariante.

o sistema e linear quando qualquer constante que mUltiplique
a entrada multiplica tambem a saida e , no caso de varias entradas
distintas, a saida deve ser igual a soma das saidas correspondentes
a cada entrada isolada. 0 sistema e invariante quando a imagem de
urn objeto mantem seu formato mesmo quando ele e movimentado no
plano-objeto, essa propriedade e tambem conhecida por invariancia
espacial.

Nos sistemas radio16gicos, a linearidade e mantida ate a
formayao da imagem, porem , 0 processo de transformayao da imagem
latente em densidades 6pticas geralmente nao e linear. Esse
problema e resolvido considerando-se, para efeito de calculos, a
exposiyao efetiva de raios-X que atinge 0 sensor e nao a densidade
6ptica.

A invar iancia, por sua vez, esta associada a dois
condicionantes. Primeiramente, para que ela seja mantida, e
necessario que as funyoes de transferencia sejam independentes das
angulayoes do feixe de raios-X e do foco do sistema. Para alcanyar
essa condiyao, que nao e satisfeita considerando-se todo 0 plano-
imagem, Rossmann sugere a decomposiyao desse plano em varios
pequenos trechos invariantes, sobre os quais 0 formato da imagem
nao varia apreciavelmente, e a realizayao da analise em cada uma
dessas pequenas areas. A outra condiyao que deve ser considerada na
analise da invariancia e a necessidade de que 0 sistema seja
isotr6pico, isto e, que a orientayao do objeto no campo nao seja
relevante

Por ser 0 motivo basico para 0 desenvolvimento dos
procedimentos descritos nesta tese, a questao da existencia ou nao
de invariancia espacial sera discutida em maiores detalhes a
seguir.



A nitidez da imagem radio16gica depende, entre outros
fatores, da posiyao do objeto a ser radiografado sob 0 feixe de
raios-X. Esse fen6meno, chamado de "Caracteristica de Campo", e
devido a inclina9ao do alvo do tube de raios-X, que causa
alteracoes no tamanho do faca vista para cad a pasiQao do campo de
radiayao. A teoria da "caracteristica de campoli e apresentada por
Doi em [DOI77.a], onde 0 autor demonstra que a magnitude da nao
nitidez geometrica da imagem depende da posiyao na qual 0 objeto e
colocado sob 0 feixe de raios-X.

Considere-se a figura 2.7 na qual estao representados 0 plano
do alvo (anodo) do tubo de raios-X, 0 plano-obj eto e 0 plano-
imagem. 0 eixo catodo-anodo esta em uma direyao paralela ao plano-
objeto e ao plano-imagem. 0 angulo de inclinayao do alvo e a, 0 que
faz com que 0 plano do alvo cruze os outros dois pIanos com urn
angulo (rr/2 - a). A posiyao no plano do alvo e especificada pelo
uso de duas pequenas escalas Sx e Sy , as quais sac utilizadas para
descrever a distribuiyao de raios-X que sai do alvo. 0 escala Sx e
paralela aos pIanos objeto e imagem, e a escala Sy e perpendicular
a Sx. As duas escalas se interceptam em urn ponto T 0 qual e
considerado 0 centro do ponto focal. 0 feixe central de raios-X
pode ser definido como uma linha vertical do ponto T ate os pIanos
objeto e imagem, os quais esse feixe atravessa nos pontos G e C. A
distancia entre T e G e d] , e a distancia entre G e C e d2" A
projeyao da escala Sy atravessa os pIanos objeto e imagem nos pontos
H e D (ponto de cutoff), respectivamente. Urn feixe arbritario de
raios-X atinge urn ponto A no plano-imagem atravessando urn ponto E

no plano-objeto. Pode-se definir tambem urn feixe complementar que
atinge os pontos B e F nos pIanos objeto e imagem, respectivarnente,
de modo que a linha AB seja paralela a intersecyao do plano imagem
com 0 plano do alvo. Com essa geometria, a localizayao de urn feixe



cat-odo _ An°do



FIGURA 2.S-Geometria para Obten9ao da caracteristica de campo



arbitrario de raios-X no plano imagem pode ser especificado pelos
angulos ~ e ~, onde ~ e 0 angulo BTC e ~ e 0 angulo ADB. 0 angulo
~ e posi tivo em direyao ao catodo, e 0 angulo ~ e posi tivo na
metade direita do plano imagem, visto a partir do alvo. Duas
coordenadas cartesianas sac utilizadas para descrever as FEPs da
nao nitidez geometrica no plano-imagem. As coordenadas (x,y) e
(x',y') referem-se, respectivamente, as posiyoes central e
arbitraria do feixe, sendo os eixos x e x' paralelos a escala 8x•

As origens dessas coordendas estao no centro das respectivas FEPs,
ou seja, nos pontos c e A.

A figura 2.8 ilustra as escalas referentes ao plano do alvo e
ao plano-imagem. Como a FEP corresponde a uma imagem de pinhole do
ponto focal no plano imagem, deve-se primeiro considerar como sac
as imagens das escalas referentes ao alvo do tubo obtidas por
pinholes colocados em varias posiyoes. Na regiao central do campo,
as escalas Sx e Sy sac representadas pelas escalas Sk e Sel

respectivamente, quando urn pequeno pinhole e posta no ponto G. Do
mesmo modo, para as posiyoes A e B, escalas (Sk,SA) e (Sk,Sa) sac
obtidas como imagens de pinhole das escalas (Sx,Sy). Para as tres
posiyoes, A,B e C, as escalas obtidas como imagem da escala Sx sac
paralelas entre si e seus tamanhos sac iguais, porque Sx esta em urn
plano paralelo aos pIanos objeto e imagem. Porem, as escalas SA e
Sa sac diferentes da escala Se' porque Sy esta no plano do alvo que
e obliquo aos pIanos objeto e imagem.

A relayao entre as escalas para as diferentes posiyoes pode
ser obtida utilizando-se 0 fator de magnificayao m, 0 qual e
definido como m = 1 + d2/d1• Nas posiyoes A, B e C as escalas Sx e Sk

estao simplesmente relacionadas, atraves de tr iangulos semelhantes,
por

Para a posiyao central do feixe na direyao do eixo y, a escala Sc

e dad a por



Similarmente, para a posi9ao B, a escala SB esta relacionada a
escala Sc por

Para uma posJ.c;:aoarbitraria A, a relac;:aoentre SA e Sy e obtida pela
mesma aproximac;:aogeometrica utilizada para a posic;:aoB. Porem, e
util que se utilize 0 triangulo IJK que esta em urn plano paralelo
aos pIanos objeto e imagem, como mostrado na figura 2.8. Como os
triangulos IJK e ABD sac semelhantes, temos que

a qual e urn indicador da rela9ao entre 0 tamanho em uma posic;:ao
qualquer e 0 tamanho na regiao central do feixe.

Deve-se notar que 0 tamanho SA nao e paralelo ao tamanho Sc.
Na realidade, segundo [DOI77.a], a relac;:aoentre os tamanhos do
ponto focal e os eixos cartesianos pode ser representada pela
figura 2.9.

Ou seja, para uma 10caliza9ao arbitraria dentro do campo de
radia9ao, fora da regiao central do feixe, a geometria do ponto



focal e modificada por uma varia9ao de tamanho, dada pela constante
K, e por uma rota9ao, definida pelo angulo ~.

o equacionamento proposto em [00I77.a] e confirmado por A. E.
Burgess em [BURGESS77.c], onde sac apresentados resultados
experimentais para a caracteristica de campo do ponto focal
concordantes com os obtidos a partir da teoria desenvolvida em
[00177.a]. Nesse artigo Burgess propoe tambem urn novo eixo de
origem para 0 plano imagem, chamado raio principal. Segundo 0

autor, a mudanQa em tamanho e forma sobre 0 plano-imagem da FunQao
de Espalhamento de Ponto (FEP) dos focos foi explicitada sob forma
matematica por Doi utilizando somente consideraQoes geometricas
([DOI77.a]). Estas considerayoes geometricas permitem obter a FEP
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FIGURA 2.9 -Geornetria da FEP
A)no centro
B)fora do centro



em uma reglao arbitraria do campo a partir do conhecimento da
distribuiyao bi-dimensional da FEP na origem das coordenadas do
plano-imagem do sistema. Burgess chama esse equacionamento
matematico de "Transformada de Doi". Mas, segundo 0 autor , 0

principal problema na utilizayao da "Transformada de Doi" esta na
localizayao correta da origem do sistema de coordenadas do plano-
imagem, que pressupoe 0 eixo catodo-anodo sempre perpendicular a
intersec9ao do plano-imagem com 0 plano do anodo. Porem, caso 0
anodo sofra uma rotayao, por exemplo de urnangulo 0, ao redor de
uma linha que passa pelo seu centr6ide, 0 sistema de coordenadas
sofrera uma rotayao, em relayao a posiyao definida em [DOI77.a], de
urn certo angulo ¢. 0 angulo ¢ estara relacionado com 0 giro do
anodo (angulo 0) da seguinte forma:

~ = sin8tan(900-a)
onde a e 0 angulo de inclinac;:ao do anodo.

Desse modo, 0 novo sistema de coordenadas do plano-imagem,
para que se aplique a "Transformada de Doi", nao esta mais nas
direyoes paralela e perpendicular ao eixo do tubo e sim rotacionado
de ¢.

Apesar de citarem os resultados obtidos por [DOI77.a] e
[BURGESS77.c], os trabalhos apresentados na literatura
([ROSSMANN64], [LUBBERT67], [TAKENAKA68], [RA069], [RA070],
[RA071], [BRUBACHER73], [DOI75.a], [DOI75.d], [DOI75.e],
[ZIELER77J, [DOI82.a], [MATSUI85]) embora considerem a
caracteristica de campo urnfator importante terntratado 0 plano-
objeto como invariante, assumindo que a imagem do objeto mantem sua
forma quando este e movido e extrapolam os resultados obtidos na
regiao central do feixe para toda a extensao do campo. Essa
aproximayao, porem, ternsignificativas implicayoes na analise de
imagens de raios-X.

Este aspecto e bem discutido ern[FRERE90], onde e investigado
o efeito da caracteristica de campo para pontos focais de



diferentes escalas, usando varios fatores de magnificayao e escalas
de objeto. Esse estudo mostrou que 0 tamanho, 0 formate e a nitidez
da imagem variam em funyao da posiyao do objeto no campo de raios-
x.

A varia9ao do tamanho efetivo do ponto focal para posi90es
diferentes dentro do campo e tambem discutida por E. D. Nickoloff
et al em [NICKOLOFF90]. Segundo os autores, foram observadas
varia90es no tamanho efetivo do ponto focal da ordem de duas a tres
vezes ao longo do eixo catodo-anodo, sendo 0 tamanho efetivo do
foco maior do lado do catodo e rnenor do lade do anodo, 0 que
coincide corn 0 apresentado ern [DOI77.a] e [BURGESS77.c]. A figura
2.10 ilustra a geornetria desta situayao.
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o tamanho efetivo do ponto focal para uma certa localizayao no
plano imagem no eixo catodo-anodo relaciona-se com os tamanhos
efetivos em outras posiyoes do mesmo eixo atraves das seguintes
equac;oes:

dm/=dm. sin (4)+6-'¥/) . cos'¥
sin (4)+6-'¥) . cos'¥/

onde ~ e~' representam os angulos de duas localizayoes diferentes,
¢ e 0 angulo de inclinayao do anodo, a e a inclinayao do tubo, dm
e dm' sac os tamanhos efetivos do ponto focal para as duas
localizayoes.

Urn trabalho anterior, mas que ja discutia a influencia da
variancia espacial sobre 0 ponto focal, e consequentemente sobre
suas funyoes de transferencia, e 0 apresentado por Doi, Rossmann &
Fromes em [DOI75.b]. Uma das experiencias realizadas foi a
simulayao do desalinhamento de uma fenda em relayao ao ponto focal.
A fenda foi orientada numa direyao perpendicular ao eixo do tubo e
exposta 5 vezes: numa delas, alinhada no centro do feixe, em outras
duas, deslocada 10 e 20mm em direyao ao catodo e nas outras duas,
deslocada 10 e 20mm em direyao ao anodo. Os autores registraram,
entao, os seguintes resultados:

- quanto mais proxima do catodo a pOSlyaO da fenda, mais larga
a FEL e mais pobre a FTM (maior atenuayao)i

o primeiro minimo da frequencia espacial variou em
aproximadamente 8% para um deslocamento de 10mm da posiyao de fenda
ao longo do eixo catodo-anodo do tubo de raios-Xi

- 0 erro de alinhamento produziu um efeito maximo na FTM do
ponto focal quando a fenda estava posicionada perpendicularmente ao



eixo do tubo e esse efeito foi minimo quando ela estava paralela
aquele eixo.

Com base no que foi apresentado ate 0 momento, fica claro que
a aproximayao do sistema de raios-X como sendo espacialmente
invariante ao longo de todo 0 campo e, de modo geral, grosseira. A
teoria das funyoes de transferencia, porem, s6 pode ser utilizada
para avaliar sistemas que sejam lineares e invariantes. A maneira
usualmente utilizada para se contornar a variancia dos sistemas
radiograficos e alinhar 0 dispositivo experimental perfeitamente no
centro do feixe de raios-X. Tal procedimento permi te avaliar a
deformayao devido ao ponto focal neste ponto, mas nao avalia a
qualidade da imagem nas condiyoes de urn exame radio16gico, em que
se torna inevi tavel 0 deslocamento de estruturas anat6micas em
relayao ao centro do feixe.

Desse modo, para que se possa aplicar a teoria das funyoes de
transferencia na avaliayao de sistemas de obtenyao de imagem
radio16gica de forma generalizada, isto e, ao longo de toda a
extensao do campo de radiayao, devemos necessariamente utilizar
algum procedimento que respeite as recomendayoes iniciais de
[ROSSMANN69], as quais permitem considerar 0 sistema como
espacialmente invariante. Basicamente, a sugestao e decompor 0

plano-imagem em varios pequenos trechos invariantes, sobre os quais
o formate da imagem nao varie apreciavelmente. Como estas regioes
devem possuir a menor dimensao possi vel, deve-se trabalhar com
informayoes obtidas a partir de Funyoes de Espalhamento de Ponto.

Nesse sentido, a ideia basica deste trabalho e propor urn
metodo que possibilite a avaliayao de sistemas radio16gicos a
partir da obtenyao das funyoes de transferencia ponto-a-ponto ao
longo de toda a extensao do campo de radiayao. Antes, porem, serao



apresentados alguns metodos usualmente empregados em procedimentos
de controle de qualidade destes sistemas.



CONTROLE DE QUALIDADE DE SISTEMAS DE IMAGEM
RADIOLOGICA.

Segundo L.A.M. Scaff ([SCAFF79]), uma das mais import antes
fun90es do fisico na Radiologia Diagn6stica e manter um Controle de
Qualidade nas tecnicas e procedimentos usados, de tal forma que se
tenha uma 6tima imagem com a menor exposiyao possivel do paciente,
para que dela, 0 radiologista obtenha todas as informayoes
necessarias, sem necessidade de repetiyao do exame. E nesse sentido
que se aplicam os procedimentos de controle de qualidade dos
sistemas de raios-X diagn6sticos, os quais visam avaliar os
parametros que influenciam a qualidade final da imagem. Existem
muitos procedimentos de controle de qualidade que se preocupam com
os mais diversos aspectos do processo de obtenyao da imagem final
como, por exemplo, 0 estado da processadora, distribuiyao espacial
dos raios-X, alinhamento do feixe e dos colimadores, escolha do par
filme jtela-intensificadora apropriado, etc.

Dentre os varios metodos aplicaveis nos procedimentos de
controle de qualidade, existem dois grupos que sac de particular
interesse para 0 trabalho aqui apresentado:

(i) metodos que avaliam os parametros do tubo de raios-X
(ii) metodos que avaliam a qualidade da imagem



3.1 - METODOS QUE AVALIAM OS PARAMETROS DO TUBO DE RAIOS-X
Estes metodos baseiam-se, geralmente, na avalia9ao de seis

parametros basicos:

(a) voltagem de pico aplicada a ampola (KVp)
(b) tempo de exposiyao
(c) corrente no tubo (mAs)
(d) camada semi-redutora (CSR)
(e) filtrayao
(f) ponto focal

3.1.1 - Teste da Kilovoltagem de Pico (KVp)
A importancia do teste da KVp deve-se ao fato que a maxima

energia dos fotons que emergem de uma ampola de raios-X e igual a
maxima energia dos eletrons que atingem 0 alvo da ampola, que, por
sua vez depende da voltagem aplicada a ampola. Portanto, varia90es
na voltagem aplicada iraQ modificar, tambem, a energia maxima dos
fotons. OU seja, a qualidade dos raios-X produzidos e proporcional
a KV. Alem disso, um aumento na voltagem acarretara um aumento na
"quantidade" de raios-X produz ida, mais explici tamente, a
quantidade de raios-X produzida e proporcional a KV2

• Alguns metodos
para medir a· KV foram estudados e apresentados por diversos
pesquisadores como L. stanton, D.A. Lightfoot & S. Mann em
[STANTON66], P. Bloch & J. Hale em [BLOCH66], G.M. Ardran & H.E.
Crooks em [ARDRAN68], M. Davison & D. Reeckie em [DAVISON68], H.P.
Weise em [WEISE78], M.R. cruty & T. Ghilardi Netto em [CRUTY80] e
T. Ghilardi Netto & J.R. Cameron em [GHILARDI85].

Por outro lado, existem trabalhos como 0 de M. Trefler & J.E.
Gray ([TREFLER76]) que discutem a variayao do tamanho do foco do
tubo de raios-X com 0 aumento da KVp.

Alguns sistemas foram desenvolvidos para a detecyao especifica
da energia dos raios-X na faixa usada em diagnostico, sendo que
dentre estes os mais utilizados para obtenyao de dados acerca da
energia do feixe, atraves da detecyao indireta dos raios-X, sac: os



penetrametros, que servem como uma especie de "filtro gradualizado"
para um feixe exposto sobre um filme cuja imagem revelada fornece
a informayao requerida sobre a operayao do tubo; os detectores de
cintilayao, que operam com um cristal cintilador e celulas
fotomultiplicadoras, transformando a radiayao incidente em luz e
corrente eletrica; e as camaras de ionizayao, que, acopladas a
eletr6metros, medem correntes ou cargas correspondentes a energia
da radiayao incidente num determinado volume de ar ou gas entre
dois eletrodos aos quais e aplicada uma d.d.p. com a finalidade de
coletar os ions produzidos.

Ha tambem os chamados metodos diretos de medi9aO da KV em um
tubo de raios-X, entre os quais podem ser citados: 0 metodo
absoluto, que usa divisores de tensao conectados ao tubo de raio-X
por cabos adaptadores; ou 0 metodo dos centelhadores
("spark-gap"), aberturas esfericas ou pontuais tambem conectadas
ao tubo por cabos adaptadores. No entanto, sac metodos que acabam
nao se tornando convenientes ou adequados a pratica de inspeyao de
rotina por serem "invasivos" ao sistema de alta tensao, com alto
risco de choques eletricos, e por necessitarem tambem de um
sensivel grau de calibrayao, usando equipamento volumoso. Dai 0

interesse e a praticidade dos metodos indiretos, que determinam
as caracteristicas energeticas atraves do proprio feixe.

A seguir serao apresentadas as caracteristicas gerais desses
tres principais tipos de detectores de raios-X.

(a) Penetrametros:
Os penetrametros sac sistemas normalmente formados por determinados
materiais absorvedores de raio-X que sac colocados entre 0 feixe e
o filme radiografico numa eXpOSlyao. Geralmente, 0 absorvedor e um
bloco de Aluminio ou Cobre em forma de uma cunha com degraus de
variadas espessuras. Esses blocos vem sobrepostos a uma placa de
chumbo com fileiras de furos que se posicionam sob cada um dos
degraus da cunha. Verificou-se a necessidade de se usar, paralela
e simultaneamente a exposiyao da cunha, um outro material



absorvedor que pudesse servir de referencial. Na revelayao do filme
exposto, a imagem mostra seqliencias de circulos, uma das quais
tendo normalmente um grau homogeneo de escurecimento e a outra, urn
grau variavel. Por comparac;ao entre as duas seqUencias,
deterrnina-se 0 circulo de mesma densidade 6tica que os da seqUencia
referencial e fica, assim, determinado 0 "degrau de igualdade",
isto e, aquele circulo corresponde a espessura da cunha que
apresentou a mesma absoryao de raio-X que 0 absorvedor de
referencia naquele potencial aplicado. Atraves de curvas de
ealibrayao, levantadas experimentalmente, pode-se deduzir 0 valor
da KV aplieada ao tubo e que forneeeu aquele espeeifieo degrau de
igualdade.

Os primeiros detalhes da teeniea de utilizayao de
penetrametros em programas de Controle de Qualidade para avaliayao
da KVp foram apresentados em [STANTON66]. Neste trabalho sac
discutidas as difieuldades de ealibrayao dos geradores de raios-X
para valores inferiores a 50 KV, sendo esta uma das prineipais
razoes para 0 desenvolvimento do referido trabalho. E deserito urn
metodo de ealibrayao de maquinas de raios-X diagn6stieo utilizando
urn penetrametro, sendo tambem eitada a grande importaneia que
possui essa ealibrayao em teenieas como a mamografia, que opera
numa faixa de tensoes entre 20 e 40 KVp. Neste trabalho sac eitados
ainda, metodos de mediyao da KVp ehamados de diretos como 0

absoluto (que utliza divisores de tensao) ou 0 dos centelhadores,
que determinam 0 valor desejado atraves de medidas diretas sobre os
eomponentes do sistema. 0 penetrarnetro de stanton era dividido em
duas partes, uma para KVps baixas e outra para KVps altas. 0
dispositivo eonsistia de urnbloeo retangular de polietileno com
duas eunhas metalieas identieas de eada lado. A unidade de baixa KV
usava urn bloeo de refereneia de Polietileno de 3 em de espessura e
eunhas de AI, enquanto que a de aIta KV, urn bloeo de 6 em de
espessura com eunhas de latao. Na revela9ao do filme, a Area sob
o polietileno apresentava densidade 6tiea eonstante, enquanto as
areas sob as eunhas apresentavam densidade variavel (mais clara na
regiao sob os degraus mais espessos e mais eseura sob os mais



finos). Por compara9ao entre as areas em "degrade'" e a de
referencia, determinava-se 0 degrau de igualdade, isto e, 0 degrau
que corresponde a espessura de Al ou Iatao de absoryao identica ao
Polietileno.

Em [ARDRAN68], Ardran e Crooks apresentam urn metodo para
mediyao da KVp atraves do uso de urn penetrametro, a partir de
modificayoes na tecnica apresentada em [STANTON66].

As modifica90es consistem em utilizar cobre como material da
cunha, sobreposta a uma tela intensificadora rapida, e, em vez do
polietileno, uma tela intensificadora lenta como referencia. Ha
tambem, a introduyao de mascaras-guias que permi tern que s6 urn
pequeno feixe passe atraves de cada degrau de cobre e da adjacente
poryao da tela de referencia. 0 sistema assim descrito e colocado
sobre uma placa de chumbo com sequencias de furos, uma sob a cunha
e outra sobre a tela de referencia e acoplado a urn "cassette" com
o filme. Este metodo recebeu 0 nome de "Metodo do CRN", ou do
Numero de Referencia de Cobre, correspondente a espessura
necessaria de cobre para se obter 0 degrau de igualdade.

Segundo [SCHIABEL88], econtram-se na literatura dois tipos
basicos de penetrametros capazes de fornecer boa precisao de
medidas da energia do feixe: 0 penetrametro de Stanton e 0 de
Ardran e Crook. A partir daf, todos os demais trabalhos pUblicados
a respeito desse assunto sac contribuiyoes buscando aprimorar esses
instrumentos ou avaliar seu comportamento. Nesse sentido, D. Reekie
e M. Davison, em [REEKIE71], analisaram 0 comportamento do
penetrametro de Stanton, verificando 0 efeito das formas de onda do
tubo e da filtragem na sua calibrayao, enquanto que T. Guillardi
Netto e J.R. Cameron, em [GUILLARDI85], apresentaram uma
modificayao simples e pratica para altas energias. 0 mesmo T.
Guillardi Netto, juntamente cornM.R. cruty, ja havia avaliado, em
[CRUTY80], a resposta espectral do chamado "Chassis de Wisconsin"
que e uma modificayao do penetrametro proposto por Ardran e Crooks.



(b) Detectores de Cintila9ao:
Os cintiladores sac materiais que, a grosse modo, produzem
cintila9ao, isto e, f6tons de luz, ao receberem a radia9ao
incidente. A emissao desses f6tons ocorre quando um atomo e
ionizado ou excitado por eletrons energizados por eletrons
primarios em movimento provenientes da intera9ao com f6tons de
determinada radia9ao. 0 processo de cintila9ao pode distinguir
diferentes radia90es, uma vez que a emissao de luz varia de acordo
com a energia absorvida. Como, normalmente, 0 material cintilador
e s6lido, isso significa que ele tem mais atomos por unidade de
volume do que os detectores de radia9ao a base de camaras de gas,
daf, a vantagem dos detectores de cintilayao quanto ao tamanho, que
e muito menor que 0 de outros sistemas.

as cintiladores, contudo, nao produzem luz de grande
intensidade e, por isso, os sistemas detectores de radiayao por
cintilayao apresentam tambem, acoplado ao material cintilante, um
tubo fotomultiplicador, capaz de medir e amplificar as pequenas
quantidades de luz produzidas. Esse fotomultiplicador possui, alem
do fotocatodo sensfvel a luz e do anodo final, uma serie de placas
intermediarias, responsaveis pela "multiplicayao" do f6ton original
atraves de emissao de radiayao secundaria. Essas placas sac
denominadas "dinodos". Em geral, os fotomultiplicadores produzem no
anodo, a partir de uma pequena cintilayao inicial, cerca de 106

eletrons. Entao, esses eletrons produzirao um impulso de corrente
que sera registrado pelo sistema de contagem.

o estudo da utilizayao de detectores de cintiliayao para
mediyao da KVp e contemporaneo ao desenvolvimento dos metodos
utilizando penetrametros. Davison e Reekie, tres anos antes de
avaliarem os resultados do penetr~metro de stanton, estudaram, em
[DAVISON68], a mediyao da KVp de geradores de raio-X usando
radiayao caracteristica em detectores de cintilayao e camaras de
ionizayao. Alem deste, outros trabalhos podem ser citados dentro da
mesma linha de pesquisa, tais como os de Cradduck, Fedoruck e Reid
em [CRADDUCK66], Kubalek e Sabol em [KUBALEK82] e Zelepukhi et ali



(c) Carnaras de Ionizayao:
Este terceiro tipo de detector e rnuito utilizado em rnedidas de
exposiyao A radiayao-X. Consiste, basicarnente, de urncornpartirnento
com ar ou gas de rnassa conhecida que interrneia dois eletrodosj urn
desses eletrodos e rnantido a urn potencial negati vo constante,
enquanto 0 outro e conectado a urn eletrometro. Quando esse
dispositivo e submetido a uma exposiyao radioativa, 0 gas no seu
interior e ionizado por aquela radiayao. Os ions positivos sac
atraidos pela placa de potencial negativo, enquanto os ions
negativos vao para a outra placa ligada ao eletr6metro. 0 efeito da
tensao nos eletrodos sobre a corrente de ionizayao produz duas
regloes: a de recombinayao e a de saturayao. Na primeira, ha a
neutralizayao entre ions de cargas opostas produzidos no gas, antes
de alcanyarem 0 eletrodo coletor. Na segunda, ha a capacidade de
todos os ions produzidos alcanyarem os eletrodos e, portanto, serem
contados. Geralmente, 0 problema da recombinayao pode ser
minimizado com 0 aumento da intensidade de campo entre os eletrodos
ou com a diminuiyao da distancia entre eles; ambos, contudo, tern
certos limites.

Em sintese, conhecendo-se a massa do gas
ionizayao produzida, pode-se calcular a exposiyao
ponto da camara e entao determinar a KV.

e medindo-se a
num determinado

3.1.2 - Teste do Temporizador
o temporizador ("timer") deve funcionar de forma exata para que se
tenha controle sobre 0 tempo de expos iyao e, consequentemente,
sobre a dose de radiayao. 0 dispositivo utilizado para 0 teste de
tempo possui urn motor de 1rps, 0 qual faz girar urn disco de
material radiopaco com duas fendas separadas de 1800 sendo que uma
das fendas tern urn furo para distinguir da outra. A fenda tern



largura de 2°. 0 dispositivo deve ser colocado sobre 0 filme a uma
distancia de 1m do ponto focal. Ap6s uma exposiyao, 0 tempo e
obtido, a partir da imagem do disco, atraves do angulo medido por
um transferidor.

3.1.3 - Teste da corrente do tubo (mAs)
A aferiyao da mili-amperagem e de fundamental importancia pois

a emissao total dos raios-X depende do numero de eletrons que
colidem no alvo, ou seja, depende da corrente no tubo; quanta maior
a corrente no tUbo, maior 0 numero de eletrons e, portanto, mais
radiayao X e produzida. Alem disso, segundo o. Mattsson
([MATTSSON68]) e R.T. Bergeron ([BERGERON74]), 0 tamanho da imagem
do ponto focal varia com 0 aumento da corrente do tubo,
provavelmente porque a variayao desta altere as condiyoes de
focalizayao do feixe de eletrons sobre 0 alvo do tubo, modificando
o tamanho do foco ([SCHIABEL92]). 0 dispositivo utilizado para 0

teste de mili-amperagem e composto de uma escada de cobre,
geralmente de tres degraus. Sao feitas tres exposiyoes a 35KVp com
diferentes combinayoes de mA e tempo, porem, mantendo-se constante
o produto correnteXtempo (mAs) e a distancia foco-filme. 0 valor da
miliamperagem e interpretado atraves das densidades 6ticas
(escurecimento) das tres imagens da escada. Como a KVp e a
distancia sac mantidas constantes, se os degraus correspondentes de
cada amostra forem de mesma densidade considera-se a mA correta
(desde que 0 born funcionamento do re16gio tenha sido comprovado).
Se 0 escurecimento variar acima de urn degrau, entao, considera-se
que 0 aparelho de raios-X deve ser ajustado.

3.1.4 - Teste da Camada Semi-Redutora (CSR)
Dois aspectos fisicos fundamentais caracterizam urn feixe de

raios-X: sua intensidade e sua energia. A intensidade do feixe se



relaciona ao grau de escurecimento que uma exposi9ao provoca nurna
lamina fotografica. A energia, por sua vez, esta associada ao poder
de penetra9ao, isto e, a "qualidade de radia9ao", sendo 0 pararnetro
que rnais interessa.

A camada semi-redutora e uma determinada espessura que,
colocada diante de urn feixe de raios-X, reduz sua intensidade a
metade. A camada semi-redutora e determinada para urna certa energia
e para urn certo material, sendo uma informayao direta sobre a
qualidade de radiayao pois, quanto mais energetica (quanto maior
for sua qualidade), maior sera a espessura necessaria para reduzir
sua intensidade a metade. Portanto, quanta maior a qualidade, maior
a camada semi-redutora.

Determinayoes de camadas semi-redutoras podem ser feitas
utilizando-se dispositivos dosimetricos e colocando-se varias
espessuras de aluminio puro entre a fonte de raios-X e 0 dosimetro.
Segundo [SCAFF79], e importante numa medida de CSR usar feixes de
radiayao bem colimados, pois feixes divergentes darao valores
falsos da CSR, devido a incidencia de radiayao secundaria no
aparelho de medida.
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3.1.5 - Filtracao
o feixe de raios-X que emerge do alvo de uma ampola e

continuo, e quando passa atraves de qualquer material, a
intensidade da radiayao e reduzida por absoryao no material. Quando
a intensidade da radiayao e reduzida pela absoryao de urn intervalo
particular de seus comprimentos de onda, 0 processo e chamado
filtrayao.

Espessuras metalicas colocadas propositadamente diante de urn
feixe de raios-X para que parte de sua radiayao seja absorvida e
que seu espectro seja modificado, sac chamados de "filtros". Os
filtros "endurecem" 0 feixe removendo as radiayoes de baixa energia
e deixando as de maior energia. A escolha adequada dos filtros
depende da voltagem aplicada.

Para se saber se a filtrayao e adequada, devemos medir a
qualidade do feixe atraves de sua camada semi-redutora. Sabendo-se
as camadas semi-redutoras (lg e 2g) pode-se determinar 0

coeficiente de homogeneidade do feixe e verificar se a filtrayao
esta correta [SCAFF79].



3.1.6 - Ponto Focal
Vma das mais importantes causas de perda na resolU9aO de um

sistema de imagem de raios-X e 0 fato do ponto focal nao ser
puntiforme e sim possuir um tamanho finito e um certo formato. Este
aspecto resulta na existencia de uma reglao conhecida como
"penumbra". A penumbra e a deformayao de contorno na imagem do
objeto, causada fundamentalmente pelo tamanho finito do foco do
sistema. Ela s6 deixa de existir se 0 objeto estiver em cantata com
o plano-imagem, 0 que, nas condiyoes praticas de um exame real,
dificilmente acontece. Alem disso, como 0 sistema radio16gico nao
e espacialmente invariante, con forme visto no capitulo 2, a imagem
de um objeto que e deslocado no campo de radiayao sera dlferente
para cada posiyao.

Devido a reconhecida influencia do tamanho e formato do ponto
focal sobre a qualidade da imagem, desde os anos 50 varios
pesquisadores tem proposto metodos para determinar 0 tamanho do
ponto focal de sistemas radiograficos.

Os primeiros metodos baseados no principio da camara de
orificio foram propostos por A.H.G. Kuntke ([KUNTKE57]), F.H. Kemp
([KEMP58]), C.W. Robertson & G. Watson ([ROBERTSON58)), A.
Beetlestone & G. Thumer ([BEETLESTONE58] ). Alem da camara de
orificio, outros metodos para a avaliayao do tamanho do ponto focal
e de sua influencia na qualidade das imagens radio16gicas foram
desenvol vidos e estudados em diversos trabalhos ([MATTSSON68),
[TAKENAKA68), [RA069], [RA070], [RA071], [BOOKSTEIN71),
[SPIEGLER72], [BRUBACHER73], [MILNE74], [BERGERON74], [ROBINSON75],
[DOI75.b), [DOI75.c], [DOI75.d], [DOI77 .a], [PRASAD77], [ZIELER77),
[ARNOLD79], [DOI82.b], [MATSUI85], [EVERSON87]).

Os metodos mais conhecidos para se estimar 0 valor do tamanho
do ponto focal sac:

(a) Camara de Orificio (Pin-hole)
(b) Padrao de Estrela
(c) Padrao de Barras RMI
(d) Padrao de Fenda
(e) Curva da Funyao de Espalhamento de Linha (FEL)



(f) Primeira Minima da Frequencia Espacial da FTM
(g) Valar Media Quadratico da FEL

o -- ...../_-OriJicioI- Placa/
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(a) Metodo da Camara de Orificio:
Este metodo baseia-se na obtenyao da imagem do ponto focal ern urn
filme atraves de uma camera de orificio. A tecnica aqui empregada
para obtenyao do tawanho do ponto focal, ilustrada na figura3.3,
consiste na utilizayao de uma placa de chumbo corn urn orificio
micrometrico de diametro d, situado a uma distancia a do ponto
focal e a uma distancia b do filme, 0 que faz corn que a imagem do
ponto focal apresente-se ampliada (ou reduzida) pela proporyao:
m=bja.

Entretanto, ernfunyao do tamanho do orificio, alguns graus de
borramento sac introduzidos. Isso ocorre, segundo [KUNTKE57],
porque cada ponto do foco e reproduzido como uma area circular corn
urn diametro de: (a+b) .dja = (m+l) .d.

Se a area inteira escurecida do filme, inclusive a borrada,
for levada ernconta, quando a imagem for medida, qualquer dimensao
obtida do ponto focal (comprimento, largura ou diametro) que possua
valor real F recebera urn incremento no seu tamanho. Desse modo, 0

tamanho medido (8), sera dado por:
Reciprocamente, quando se calcula a dimensao do foco F pela



S 1F = - - (1+-) .d
m m

A geometria mais utilizada, no entanto, e aquela onde a=b, isto e,
m=l; neste casa, tem-se:

Na pratica, se 0 orificio for extremamente pequeno, da ordem de
1/10 da dimensao F do foco, torna-se valida a equayao:

(l+].).d:=> a.1F
m

au seja, no caso de uma camara de razao 1:1 (a=b ~ m=l) a
indefiniyao inerente as extremidades do foco e igual ou maior que
a indefiniyao geometrica e, portanto, todas as correyoes podem ser
dispensadas na determinayao do tamanho do mesmo ([KEMP58]).

A principal vantagem deste metoda esta no fate de apresentar
urn "retrato" do ponto focal. Porem sua aplicayao requer uma certa
experiencia do operador para avaliar os resultados, uma vez que
estes dependem de uma escolha acertada do centro da imagem no
momenta de medir suas dimens6es.

(b) Metodo do Padrao de Estrela:
Urn outro metodo para determinar a distribuiyao de intensidade do
ponto focal e 0 padrao estrela. A estrela e fei ta de faixas
alternadamente radiopacas e radiotransparentes. A reglao onde estas
faixas sao misturadas retrata 0 limite da capacidade do ponto focal
para produzir imagens bem nitidas. 0 tamanho do ponto focal F, e
calculado a partir da magnificayao m e do dia.metro da zona
distorcida d, pela equayao:

As vantagens do padrao de estrela sac que as imagens podem ser



F :;;k. ---.SL, onde k e um fa tor que
m-1

depende da estrela (0.0174 ou 0.0347)

obtidas com tempo de exposiyao relativamente curto e 0 tamanho do
ponto focal medido nao depende da densidade da imagem.

(c) Metodo do Padrao de Barras RMI:
o dispositivo utilizado neste metodo (figuras 3.4 e 3.5) e formado
por um alvo de metal pesado, com 12 grupos de fendas de 3 fendas
paralelas e 3 fendas perpendiculares de tamanho decrescente. Esse
alvo e suportado por urn cilindro de lucite com altura de 15.2cm,
que deve ser colocado sobre 0 filme, situado, por sua vez, a uma
distancia de 61.4cm do foco. A avaliayao do tamanho do foco sera
obtida a partir de uma tabela, baseada no grupo de barras de menor
tamanho em que todas possam ser vistas com nitidez (barras
resolvidas) .

Neste metodo, a medida do tamanho do ponto focal e obtida por
inspeyao visual, dependendo muito da percepyao da pessoa que fara
a analise, uma vez que e dificil distinguir com precisao a reglao
borrada da regiao nitida. Existe ainda 0 inconveniente deste metodo
nao poder ser aplicado em muitos tipos de aparelhos de raios-X,
como e 0 caso dos mam6grafos, devido a excursao maxima do tubo nao
ser suficiente para alcanyar a distancia foco-imagem necessaria.

outra limitayao bastante seria do Padrao de Barras RMI aparece
na medida de focos nao simetricos, uma vez que a tabela do
fabricante aponta uma unica dimensao para 0 foco.
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(d) Metodo do Padrao de Fenda:
Este metodo foi proposto para substituir 0 da camara de orificio,
com a finalidade de se obter uma medida mais precisa da imagem do
ponto focal. Trata-se de uma chapa de chumbo (figura3.6) com uma
fenda, que deve ser menor do que 1/10 do tamanho do ponto focal a
ser medido, colocada na metade da distancia foco-filme (caso em que
m=l). Sao feitas exposiyoes em duas direyoes, paralela e
perpendicular ao eixo catodo-anodo do tubo. A partir da medida da
imagem da fenda na posiyao paralela ao eixo catodo-anodo, obtem-se
o tamanho do foco na dire9ao perpendicular e vice-versa.

Esse metodo fornece, geralmente, uma boa estimativa do tamanho
do foco nas duas direyoes, porem, erros podem ser introduzidos no
processo de medida da largura da imagem de fenda, principalmente no
que se refere a definiyao de seus limites.

Ponto Focal Do
Tubo de Rx

Imagem
________i(x) f

~x



(e) Metodo da Curva da Funyao de Espalhamento de Linha:
A FEL leva em conta as deformayoes do sistema de imagem devidas a
geometria de exposiyao, ao filme e ao tamanho finito do ponto
focal. Porem, minimizando-se as deformayoes devidas a geometria de
expos19ao (0 que e conseguido alinhando-se de forma precisa 0

dispositivo experimental no centro do feixe de raios-X) e ao filme
(para isso deve-se utilizar filmes "lentos" sem tela
intensificadora), pode-se obter uma imagem de fenda cujas
deforma90es sejam essencialmente devidas ao tamanho finito do ponto
focal. A partir da digitalizayao dessa imagem de fenda, e apes a
conversao das densidades 6ticas em intensidade de exposiyao atraves
da curva H-D (utilizada para a linearizayao do sistema), obtem-se
a Funyao de Espalhamento de Linha (FEL) ([DOI75.b]). A partir da
curva da FEL, uma estimativa do tamanho do ponto focal pode ser
feita pela medida geometrica da largura dessa curva.

A principal dificuldade deste metodo encontra-se na
determinayao do nivel de corte da FEL para se obter a medida do
ponto focal. Segundo Doi et al. ([DOI82]), ap6s 0 estudo de 16
pontos focais, 0 nivel de corte da FEL deve variar entre 0.03 e
0.23. Outro fator complicador do metodo e a necessidade de se
alinhar de forma precisa 0 dispositivo experimental no centro do
feixe, 0 que exige urn equipamento de alinhamento extremamente
confiavel. Alem disso, 0 processo de digitalizayao das imagens de
fenda implica na utilizayao de equipamentos sofisticados, como
microdensit6metros, 0 que dificulta a realizayao deste procedimento
em unidades hospitalares.

(f) Metodo do Valor do Primeiro Minimo de Frequencia Espacial:
Neste metodo a Funyao de Transferencia de Modulayao (FTM) e
calculada atraves da aplicayao de uma Transformada de Fourier
Rapida (FFT) a FEL e, entao, 0 valor do primeiro minima de
frequencia espacial (1Q minl.E) e estimado desta curva por
extrapolayao. A partir do lQ minl~ obtem-se 0 valor do tamanho do
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Este metodo, embora elimine 0 problema de se ter que decidir
o nivel de corte da FEL para obten9ao da medida do ponto focal,
mantem todos os outros inconvenientes relacionados com os
equipamentos necessarios para sua execuyao.

(g) Metodo da Raiz do Valor Quadratico Medio (RMQ) da FEL:
Em [DOI74.a] K. Doi & K.Rossmann apresentam uma nova definiyao para
o tamanho do ponto focal, baseada no valor da Raiz Media Quadratica
(RMQ) da FEL. Esse metodo calcula 0 valor RMQ da FEL, obtida de uma
imagem de fenda. A figura3.7 mostra as FELs medida e uniforme.

o valor RMQ da FEL do ponto focal e definido como se segue:

1[r: x2g(x) dx] "2

r: g (x) dx = 1, e

r: xg(x) dx = 0 = c

Essa definiyao s6 e valida quando a area da FEL e normalizada pela
unidade, pois em uma distribuiyao uniforme a area e sempre igual a
1, e tambem quando sua posiyao central e igual a metade da FEL no
caso em questao 0 centro c e igual a o.
Aplicando-se as condiyoes de contorno da figura3.7 na equayao (3.7)



(x-o) 2 (_1_) dx = bL a
3

b-a 3 (b-a)

RMQ = 1 au RMQ . .Jf2 = 1
JTI

Segundo [DOI74.a] esse e 0 valor que melhor corresponde ao
tamanho real do ponto focal.

Os inconvenientes da utiliza9ao deste metodo sao basicamente
os mesmos referentes ao metodo descrito no item anterior.

g(x)

FELl
Uniforme

1-- ------- ---1 FEL

J<rdadeira



(h) oiscussao dos Metodos de oeterminayao do Ponto Focal:
Em [00182] e mostrado 0 resultado de um estudo comparativo, sobre
o efeito do tamanho do ponto focal ern imagens de vasos sanguineos,
entre a "verdadeira" imagem do contraste de uma simulayao de veia
com os contrastes previstos a partir de medidas de pontos focais
feitas cornvarias tecnicas. A conclusao apresentada e que 0 tamanho
do foco calculado atraves do lQ minFE da FTM fornece uma estimativa
menor do tamanho do ponto focal, uma vez que com esse metodo foi
prevista uma distribuiyao maior e mais nitida do que a distribuiQao
real. Por outro lado, 0 metodo da fenda e da camara de orificio,
por apresentarem distribuiQao menor, fornecem estimativas maiores
para 0 foco. Doi conclue ainda que, 0 metodo de determinaQao do
ponto focal atraves da raiz do valor RMQ da FEL fornece uma
estimativa melhor do tamanho real do ponto focal, pois constatou-se
uma grande semelhanQa entre a distribuiQao baseada no metodo RMQ e
na verdadeira.

Uma analise comparativa dos varios metodos de avaliaQao do
ponto focal de sistemas radiol6gicos pode ser encontrada de forma
detalhada em (TRINDADE92]. 0 estudo deste trabalho permite concluir
que nao existe urn consenso entre os pesquisadores quanto ao melhor
metodo para avaliaQao do ponto focal. Na realidade cada urn dos
metodos apresenta facilidades e limitaQaes se levarrnos em
consideraQao parametros diversos como precisao, praticidade ou
cornplexidade.

Porem, existe uma caracteristica que e geral a todos esses
metodos: a restriQao de obtenQao de informaQaes a regiao central do
feixe de raios-X. Mesmo metodos considerados mais precisos, como os
que se baseiam nos principios das funQaes de transferencia, nao
fogern dessa restriyao.



3.2 - METODOS QUE AVALIAM A QUALIDADE DA lMAGEM
Estes metodos pro cur am avaliar a capacidade de reproduyao de
objetos pelos sistemas de raios-X, sem se preocupar diretamente com
a adequayao dos diversos parametros dos sistemas de obtenyao de
imagem. Pode-se dividi-los basicamente em dais grupas:

(i) Metodos que utilizam Simuladores de Estruturas Anat6micas
(ii) Metodos que utilizam Fun90es de Transferencia

3.2.1 - Metodos que Utilizam Simuladores de Estruturas Anat6micas
Estes metodos utilizam para a avaliayao do sistema radio16gico

a exposiyao de fantomas, que sac obj etos corn caracteristicas
especificas que permitem obter determinadas informayoes a partir da
leitura de suas imagens.

Existem fantomas, por exemplo, que simulam estruturas
anatomicas contidas em env6lucros que simulam tecidos musculares.
Urn fantoma desse tipo e 0 mamografico RMI que e feito de uma base
de lucite contendo dezesseis blocos de cera com c6digo colorido,
possibilitando a distribuiyao aleat6ria das diversas simulayoes.
Cinco blocos contem particulas de A1202 para simular calcificayoes,
sendo que, os tamanhos das particulas variam de 0.2 a 0.74mm de
diametro. Seis blocos de cera contem fibras de nylon de 1.5cm de
comprimento corn diametro variando de 0.4 a 1.56mm, que sac
utilizadas para simular fibromas. Outros quatro blocos contem
esferas de bakelite de 0.5 a 4mm que simulam tumores. Como estas
simulayoes possuem cores distintas e conhecidas, e possivel
"montar" urn fantoma corn determinada distribuiyao espacial destas
estruturas, expo-Ie ao raios-X e verificar quais e quantas
estruturas 0 radiologista consegue detectar corretamente na imagem.
A espessura do fantoma inteiro proporciona uma atenuayao semelhante
a uma mama media quando comprimida durante 0 exame mamografico.

° grande problema deste tipo de metodo encontra-se na
interpretayao da imagem, que depende fortemente da subjetividade do
observador, alem disso e bastante complicado simular com perfeiyao



a multiplicidade de estruturas anat6micas existentes no corpo
humano.

3.2.2 - Metodos que utilizam Fungoes de Transferencia
Os principios gerais da utiliza9ao de Fun90es de

Transferencia (FTs) na avalia9ao da resposta de sistemas foram
desenvolvidos e aplicados inicialmente na Eletronica para analisar
sistemas de comunicayao, sendo posteriormente difundidos e
adaptados as mais diversas areas. As FTs permitern analisar a
performance de sistemas a partir de suas respostas a entradas
senoidais com frequencias diversas. Uma vez respeitados os quisitos
de linearidade e invariancia, os metodos baseados nas FTs podem
predizer, de forma unica, a saida do sitema para uma determinada
entrada. as metodos baseados nas FTs sao, de modo geral,
considerados os mais completos e precisos na literatura
especializada, podendo ser divididos em dois grupos principais:

(a) Metodos Convencionais
(b) Metodos que utilizam Simulayao computacional

(a) Metodos Convecionais:
Em 1982, Doi et al ([DOI82.aJ) apresentam uma sintese dos
procedimentos de avaliayao de sistemas radio16gicos pelas suas
Funyoes de Transferencia, numa publicayao do Serviyo Publico de
Saude da FDA ("Food and Drug Administration") dos EUA. Nessa
pUblicayao especial, eles sintetizam 0 metodo de obtenyao da FTM
num diagrama reproduzido na figura 3.8.

Nesse metodo, sao obtidas duas imagens de uma fenda de cerca
de 10~m de largura; 0 filme exposto e revelado junto com uma fita
sensitometrica obtida a partir do emprego de urn sensitometro
acoplado a uma fonte de raios-X e a uma escala de intensidade
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previamente elaborada. As imagens de fenda e a fita sensitometrica
sac varridas por um microdensitometro e a FEL e entao obtida por
conversao da densidade em exposiyao relativa por meio da curva H-D.
A FTM e derivada a partir da aplicayao da Transformada digital de
Fourier a FEL.

Varios trabalhos foram desenvolvidos no sentido de apresentar
propostas para 0 material e dimensao da fenda. Em [ROSSMANN64],
Rossmann, G. Lubbertd e H.M.Cleare apresentam um metodo para medir
a FEL de urn sistema radio16gico contendo telas intensificadoras, a
partir do emprego de uma fenda de uranio de lOj.l.mde largura.
Segundo eles, a escolha dos lOj.l.mfoi determinada experimentalmente
e se deveu ao compromisso entre a manutenyao de uma margem de erro
bem pequena e os requisitos experimentais (montagem e material da
fenda). Eles justificaram a necessidade de utilizayao de material
altamente absorvente de raios-X na confecyao da fenda para que a
espessura do dispositivo fosse a menor possivel (usaram uranio com
900j.l.mde espessura).

Uma interessante investigayao foi realizada por U.V.G. Rao &
L.M. Bates em [RA069]. No seu procedimento experimental foi
utilizada uma fenda formada por laminas de tungstenio de 1,5mm de
espessura. Urn micrometro de precisao permitia ajustar a separayao
entre as laminas desde 2,5j.1.mat§ v&rios mm. Nos testes foi
empregada uma abertura de 20j.l.mcom a fenda posicionada a 80% da
distancia foco-filme, e alinhada corn 0 centro do feixe.

Foi feita uma breve discussao quanta a minima largura
necessaria da fenda, no caso do emprego de materiais de espessura
grande ern relayao aquela largura. De acordo com seus valores
experimentais, corn a fenda utilizada, a minima largura deveria ser
de 1,5j.1.m,mas na pratica, esse valor deve ser maior para evitar
tempos de exposiyao muito longos.

Em [DOI75.a], Doi & Rossmann fazem urn breve comentario tambem
sobre alguns fatores que afetam a obtenyao da FTM, entre eles,a
largura da fenda e a nao linearidade do sistema tela-filme.

Quanto a largura da fenda, as autores colocam que e importante
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sua escolha adequada porque, quanta maior for essa largura, maior
a degradayao da FEL e da FTM devida a fenda. Eles utilizam larguras
da ordem de 5 a 10~m, determinadas experimentalmente, que tornam
esse erro desprezivel. Contudo, devemos lembrar que tais dimens6es,
na pratica, dependem muito do material de que sac feitas as laminas
formadoras da fenda.

Existem outros trabalhos que utilizam equipamentos cuja funyao
principal e satisfazer a condiyao de invariancia e buscar uma forma
mais precisa de estabelecer 0 alinhamento do dispositivo
experimental de fenda com 0 feixe de raios-X. Nesse sentido, Doi,
Rossmann & Fromes ([DOI75.b]) desenvolveram urn dispositivo para
medir a distribuiyao de intensidade do ponto focal. 0 alinhamento
e localizayao do ponto focal em relayao ao dispositivo sac feitos
por ajustes de parafusos micrometricos e por comparayao de luzes de
referencia com imagens do foco obtidas pela tecnica da camara de
orificio.

utilizando tal instrumento, os autores realizaram testes para
obtenyao das imagens de fenda a partir das quais foram levantadas
as correspondentes FELs e FTMs. A fenda utilizada foi feita de
iridio e platina, com Imm de espessura e 12Mm de largura.

Mais tarde, A.G. Haus et ai, investigando os procedimentos de
sensitometria em radiodiagn6stico, propuseram urnmetodo em [HAUS77]
para determinayao da curva caracteristica (ou sensitometrica, ou
simplesmente, curva HD) de filmes radiograficos convencionais ou
sistemas tela-filme. Essa curva e essencial ao procedimento de
linearizayao do sistema, pelo qual se substitui as densidades (nao
lineares) do filme pela exposiyao de raios-X que 0 atingiu.

o metodo baseia-se na variayao da intensidade de exposiyao no
plano-filme por incrementos bem conhecidos, atraves da movimentayao
do filme adiante da fonte de radiayao (lei do inverso do quadrado
da distancia). 0 sistema que possibilita esse levantamento
sensitometrico e composto basicamente de : uma fonte de raios-X que
emite radiayao constante continuamente na faixa de diagn6stico;
janelas de exposiyao que possibilitam tempo de exposiyao precise e
reprodutivel; urn dispositivo propiciando aumentos automaticos



passo-a-passo da distancia foco-filme para produzir aumentos
conhecidos e constantes de exposiyao; e urn cassete acoplado a urn
dispositivo mecanico para sua movimentayao. A imagem resultante
deste sistema e uma fita com uma sequencia de "retangulos"
gradativamente mais escuros em uma direyao e menos escuros na
dire9ao oposta. A partir de tal imagem pode ser levantada a curva
sensitometrica do sistema, pois sac conhecidos os incrementos de
exposiyao correspondentes a cad a nivel de densidade da irnagem
produzida no filme. Pode-se verificar que 0 equipamento necessario
limita a aplicayao desse tipo de procedimento nas rotinas de
controle de qualidade de departarnentos radiol6gicos.

Na tentativa de tornar mais viavel a aplicayao do rnetodo
convencional de avaliayao de sistemas radiol6gicos pelas Fun90es de
Espalharnento de Linha e de Transferencia de Modulayao, A. F. Frere
propos em [FRERE82] uma nova maneira de determinar a curva
sensitometrica ou HD do sistema, sem usar 0 caro e sofisticado
equipamento descrito em [HAUS77]. Nesse trabalho, e apresentado urn
conjunto de programas computacionais a fim de obter a curva HD a
partir de um rnetodo que utiliza a superposiyao de duas imagens de
fenda obtidas sob niveis de exposiyao cuja diferenya entre eles e
conhecida.

No metodo proposto, um programa permite superpor duas curvas
correspondentes a imagens digitalizadas de fenda, cada qual obtida
sob urn deterrninado nivel de exposiyao. Nesse procedirnento , sac
gravados os pontos correspondentes as duas curvas em termos de
niveis de densidade de ambas, ou seja, e produzida urna curva
representando as densidades de uma curva em relayao a outra. Esse
rnesmo programa emprega esse resultado gravado para construir a
curva HD, considerando que a diferenya de densidade entre os
valores das duas curvas deve-se a diferenya de exposiyao relativa
entre as duas imagens de fenda. A curva HD e entao plotada,
relacionando as densidades com 0 log da exposiyao relati va. A
grande vantagem desse metodo, alem de sua maior sirnplicidade, e
possibilitar 0 calculo da curva HD, da FEL e da FTM utilizando
somente duas imagens de fenda.



(b) Metodos que utilizam Simulayao computacional:
A simulayao computacional e uma ferramenta extremamente util em
situayoes que envolvem 0 processamento de grande quantidade de
informayoes. Na area especifica do controle de qualidade de
sistemas de obtenyao de imagem radiol6gica, vem sendo aplicada nas
mais diversas situayoes.

Em [TAKENAKA68) ja aparece a proposta de uma simulayao, nao
computacional, para se estudar a influencia da distribuiyao de
intensidade do ponto focal sobre a FTM e, consequentemente, sobre
a imagem do sistema radiol6gico. Sao levantadas as FTMs de
distribuiyoes de intensidade em forma de pico-simples, pice-duplo
simetrico e assimetrico, e pico-triplo simetrico e assimetrico.
Segundo 0 autor, a distribuiyao de intensidade de pico-simples
seria a melhor levando-se em considerayao a FTM, porem, nos tubos
medicos convencionais, encontram-se geralmente distribuiyoes com
dois ou tres picos. Uma discussao semelhante e feita por A. E.
Burgess em [BURGESS77.b), onde sao propostos e testados alguns
modelos de pontos focais. Foram estudados modelos de pontos focais
com perfis retangulares, em gaussiana dupla e em cosseno. Segundo
o autor, cada um destes perfis possue algumas vantagens e algumas
desvantagens, porem, 0 retangulo tem sido a base para especificar
as dimensoes do ponto focal e para descrever suas propriedades no
dominio da frequencia (FTM), sendo seus principais meritos a
simplicidade conceitual, a facilidade de utilizayao de argumentos
geometricos na descriyao de seus efeitos sobre a imagem e,
finalmente, 0 pequeno numero de parametros necessarios para sua
descriyao. Ainda segundo 0 mesmo autor, felizmente resultados
experimentais tem demonstrado que, dentro de muitas situayoes
radiograficas, 0 modelo retangular pode ser aplicado com
satisfat6ria precisao. Em [DOI75.d) e feito um estudo por simulayao
em computador da obtenyao de imagens de vasos sanguineos a partir
de FELs com perfil uniforme, triangular, em gaussiana e em
gaussiana dupla, correspondendo a varias distribuiyoes de ponto
focal. Segundo os autores, encontrou-se que as imagens de vasos



magnificados menos que 6x nao sac muito dependentes da distribuiyao
de intensidade do ponto focal, quando 0 tamanho deste e igual ou
menor que 0 diametro do vaso. No caso de pontos focais maiores do
que 0 vaso, a distribuiyao da imagem varia apreciavelmente com a
distribuiyao do ponto focal, exeto para pequenas magnificayoes. Os
autores concluem que, em muitos casos praticos, a distribui9ao de
intensidade do ponto focal nao afeta significativamente a
distribuiyao de intensidade de imagens de vasos sangulneos
magnificadas

Em [00173] e apresentado urn processo de simulayao
computacional para estudar os efeitos da magnifica~ao radiografica
na qualidade da imagem. A justificativa para esse procedimento se
baseia no fate de que a tecnica de magnifica~ao envolve uma
combina~ao de diversos fatores - tamanho do ponto focal, razao de
magnifica~ao, radia~ao espalhada, sistema tela-filme - para ser
produzida. Logo, e muito dificil investigar 0 efeito individual ou
combinado de todos esses par~metros experimentalmente na forma~ao
da imagem. Por outro lado, e precise que a escolha desses fatores
seja adequada para que a visualiza~ao de detalhes em imagens
magnificadas seja realmente melhor que nas imagens radiogrAficas
convencionais. Por isso, optou-se por simular 0 processo em
computador, onde os diversos fatores tecnicos podem ser combinados
de n maneiras para avaliar 0 efeito de tais combina~ees com uma
margem de erro muito pequena. 0 objeto de interesse nessa simula~ao
foram vasos sangUineos visualizados ern angiografia com
magnifica~ao, simulados por urn diminuto cilindro com meio
contrastante. No procedimento de [DOI73J, considera-se, entao, 0

cilindro no centro do campo de radia9ao, entre 0 ponto focal e 0
sistema tela-filme e 0 processo de forma9ao da imagem e tornado
como linear e invariante no espa90. Os resultados da simula~ao
apontaram 0 seguinte: (a) a magnifica9ao 6tima e obtida quando a
FTO total do sistema (equivalente ao produto das FTOs parciais)
atinge urnvalor maximo; (b) quanta maior a magnifica9ao, mais a
distribui~ao de contorno da imagem e do objeto se aproximam; (c)
a magnifica~ao 6tima tambem depende do ponto focal: quanto menor



e mais uniforme ele for, maior sera 0 valor para magnifica~ao
6tima; isso significa que quanto menor 0 ponto focal (dependendo do
tamanho do objeto), havera mais condigees de se ampliar 0 tamanho
da imagem para produzir 0 maximo contraste; (d) quanta menor 0
tamanho do objeto (no caso da investiga~ao de [DOI73], 0 diametro
do vase sangUineo), maior a magnifica~ao.

Os autores concluem, entao, que a escolha apropriada da razao
de magnifica9ao e do tamanho do ponto focal podem levar a
magnifica~ao radiografica a produzir imagens de vasos sangU!neos
equivalentes ou melhores que sem magnifica~ao.

Com 0 intuito de extender os resultados obtidos em [00173],
Doi & Rossmann estudaram em seguida, a forma~ao de imagens de vasos
sangUineos com varios tipos de sistemas tela-filme, varios tamanhos
de pontos focais e varias magnifica~ees, utilizando a simulayao
computacional desenvolvida ([DOI74.b]). Como conclusao a partir dos
resultados de diversas combina~ees de telas, pontos focais e
fatores de magnifica~ao, [DOI74.b] apresenta as seguintes
observa~ees: (a) se 0 comportamento do sistema de visualiza~ao e
"ideal" ou mais que suficiente para reconhecer imagens nao
magnificadas de vasos, a imagem magnificada produz uma impressao de
nitidez ruim. Assim, pode ser ntil empregar um metodo de "redu~ao"
para melhor visualizar a imagem - a forma mais simples, segundo os
autores, e observar a imagem magnificada de uma distancia maior;
(b) se, por outro lado, 0 comportamento do sistema e muito pobre,
ou 0 vase sangUineo muito pequeno, a magnifica~ao pode ser ntil,
por aumentar a qualidade fisica (contraste) e a distribui~ao da
imagem.

Doi & Rossmann, juntamente com L.-N. Loo, examinaram anos mais
tarde a validade da proposta de simula~ao feita em [00173],
comparando a imagem computada com dados experimentais em [DOI77.b].

Assim, efetuaram um procedimento experimental atraves do qual
mediram 0 padrao de raios-X da entrada utilizando um tubo de
polietileno cheio de iodo, cuja imagem foi registrada num filme. 0
dispositivo experimental descrito em [DOI75.b] foi usado para
obter as FELs do ponto focal e do sistema tela-filme empregado, a



partir de imagens de fenda. Na compara9ao efetuada, verificou-se
boa concordancia entre as distribuic;;ees das imagens de vasos
calculadas pelo metodo de simulac;;ao e as experimentais para
diversas diregees relativas entre feixe e objeto de teste, 0 que
comprovou a validade da simulac;;ao.

Em [FRERE90J a simulayao computacional foi utilizada para se
estudar, por tecnicas de projeyoes, a caracteristica de campo de
sistemas de imagens radio16gicas, avaliando 0 efeito da 10calizaQao
do objeto no feixe de raios-X sobre 0 tamanho, 0 formato e a
nitidez da imagem. A partir desse estudo, e proposta uma nova forma
de avaliayao da qualidade desses sistemas, com base em urnmapa das
sombras e penumbras das imagens de urnobjeto localizado em qualquer
posiyao do campo. Segundo a autora, 0 metoda possibilita tambem
verificar a conveniencia de utilizar-se magnificayao para
visualizar estruturas anat6micas pequenas. Nesse trabalho, urn
conjunto de programas foi desenvolvido para determinar a nitidez da
imagem de urn objeto esferico e radiopaco, colocado numa posiyao
arbitraria qualquer de urn plano paralelo ao sensor de raios-X. Os
programas permitem simular a exposiyao para qualquer magnificayao,
com qualquer tamanho de ponto focal e qualquer dimensao do objeto,
o que permite variar esses parametros de forma a estudar 0 efeito
de varias combinayoes sobre a nitidez da imagem. 0 contorno da
imagem e calculado por projeyao ("ray tracing"). Para sirnular 0

objeto foi escolhida uma esfera radiopaca, 0 que deveu-se ao fato
do interesse basico do trabalho estar vol tado para 0 estudo da
identificayao de microcalcificayoes em mamogramas.

Existe um primeiro programa, chamado "ROTFEL" que calcula a
FEL uniforme do ponto focal a partir da imagem de uma fenda ideal
colocada em varios angulos em relayao ao eixo catodo-anodo do tUbo,
sendo 0 tamanho do ponto focal numa determinada direyao dado pela
area equivalente da FEL correspondente (valor da raiz media
quadratica (RMS) equivalente do ponto focal. Um segundo prograrna,
chamado "SOMPE" calcula a sombra e a penumbra causadas pelo ponto
focal na imagem do objeto esferico posicionado a uma distancia x
qualquer do centro do feixe num plano paralelo ao plano-irnagern, 0



que permite desenhar um mapa de nitidez da imagem para determinados
pontos focais, tamanhos de objeto e magnif icayoes. Um terceiro
programa ("SOMBRA") permite calcular a distribuiyao de intensidade,
no filme, da imagem do objeto produzida por cada FEL determinada
pelo programa "ROTFEL" ou obtida experimentalmente. 0 perfil de
intensidades pode ser, entao, visualizado para cada posi<;:aodo
objeto no campo, 0 que permite avaliar 0 efeito da distribuic;:aode
intensidade do ponto focal sobre a nitidez da imagem.

Em [SCHIABEL9 3 • b] e apresentado urn estudo demonstrando a
necessidade de se realizar 0 levantamento do perfil da FEL do
sistema em varias direyoes, devido a variayao nao linear dos
valores obtidos para varias orientayoes da mesma. Segundo os
autores, para sistemas nao isotr6picos (ou seja, sem simetria de
rotayao) a medida da FEL na direyao paralela e perpendicular ao
eixo catodo-anodo do tubo de raios-x nao pode ser considerada como
uma medida minima razoavel do desempenho do aparelho, sendo
necessario 0 levantamento da FEL em varias direyoes para que se
tenha uma nOyao satisfat6ria das caracteristicas de transferencia
do mesmo. Este mesmo estudo ~ apresentado em [SCHIABEL92] e
[SCHIABEL93.a] como motivayao para a aplicayao do programa
"ROTFEL", desenvolvido em [FRERE90], para se obter FELs simuladas
em todas as orientayoes desejadas para uma fenda ideal, posicionada
sob 0 fixe de raios-X na regiao central do campo de radiayao. As
FELs sac calculadas, por projeyao geometrica, a partir do
conhecimento do tamanho do ponto focal do sistema radiol6gico sob
analise e, em seguida, atraves do emprego da transformada de
Fourier sobre as mesmas, sac obtidas as FTMs correspondentes.
Segundo os autores, os valores encontrados pela simulayao foram
coerentes com os obtidos experimentalmente para uma serie de
direyoes medidas em alguns aparelhos radio16gicos. Os resultados
obtidos indicaram a existencia de uma "regiao 6tima" na qual se
encontram as melhores FTMs para os diversos sistemas.



3.3 - CONCLUSAO
Pode-se notar que os metodos de avaliayao de sistemas radio16gicos
descri tos ate aqui, inclusive os que trabalham com simulayao
computacional, baseiam-se em informayoes obtidas na regiao central
do feixe, sendo seus resultados referentes somente tambem a esta
regiao. 0 metodo proposto em [SCHIABEL92], por exemplo, embora
represente urn avan90 significativo em relayao aos outros descritos
anteriormente, ainda fica lirnitado a regiao central do campo de
radiayao por se basear em informayoes obtidas a partir da FEL.

Desse modo, estes metodos permitem avaliar os sistemas somente
na reglao central do campo de radiayao, nao permit indo uma
avaliayao mais geral da qualidade, uma vez que, como visto no
capitulo 2, as caracteristicas destes variam de forma apreciavel ao
longo de toda a extensao do campo. Este tipo de avaliayao, embora
forneya informayoes importantes, nao e sUficiente, uma vez que em
condiyoes reais de exame varias estruturas anat6micas ficam
posicionadas fora da reglao central. Nesse sentido, a proposta da
tese aqui apresentada e 0 desenvolvimento de urnmetodo que permita
avaliar 0 sistema de raios-X em qualquer regiao do campo de
radiayao.

Para que isso seja possivel, e necessario que as
caracteristicas do sistema sejam obtidas a partir da FEP, 0 que
garante a invariancia espacial do sistema para cada urn dos trechos
analisados. Alem disso, como a obtenyao experimental da
caracteristica do sistema ponto-a-ponto e praticamente impossivel,
a FTO em qualquer ponto do campo de radiayao e obtida por
simulayao, atraves de projeyoes geometricas, a partir do
conhecimento da FEP no centro do feixe. 0 metodo desenvolvido sera
descrito em detalhes nos pr6ximos capitulos.



MATERIAlS E METODOS

Neste capitulo sac descritos os algoritmos desenvolvidos para
calculo das Func;::oesde Espalhamento de Ponto simuladas (FEPs
simuladas), 0 dispositivo experimental utilizado para obtenc;::aodas
Funyoes de Espalhamento de Ponto reais (FEPs reais), que sevirao
para a comparayao com as FEPs simuladas dos sistemas estudados, e
alguns simuladores empregados na discussao dos resultados e
avaliayao do metodo de controle de qualidade proposto.

4.1 - ALGORITMO PARA OBTENyAO DAS FEPs SIMULADAS.
A Funyao de Espalhamento de Ponto, conforme discutido no capitulo
2, e a imagem que se forma atraves de uma abertura infinitamente
pequena (fonte puntual e unitaria) quando esta se encontra a meia
distancia entre 0 ponto focal e 0 filme.

Para urn determinado sistema de raios-X, a Funyao de
Espalhamento de ponto para uma regiao qualquer do seu campo de
radiayao pode ser obtida por simulayao, a partir do conhecimento
das dimensoes da imagem do seu ponto focal no centro do campo,
atraves do equacionamento apresentado a seguir, cuja geometria esta
ilustrada na figura 4.1.

Note-se que qualquer regiao dentro do campo de radiayao pode
ser definida por uma distancia R (distancia do ponto de interesse
ao centro do campo) e por urn angulo a (angulo formado pelo tamanho
Reo eixo catodo-anodo). Uma vez localizada a regiao de interesse
pode-se definir alguns parametros:
~x = R.cosa, e 0 deslocamento da regiao de interesse em relayao ao
centro do campo, na direyao do eixo x.

~ = R.sena, e 0 deslocamento da regiao de interesse em relayao ao
centro do campo, na direyao do eixo y.
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FIGURA 4.1- Geornetria utilizada pela sirnulaQao
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o e 0 angulo de inclinayao do alvo do tubo (anodo).

dfie a distancia do ponto focal ate 0 plano-imagem.
Acut = dfi·tgO, e a distancia do centro do campo ate 0 ponto de
"cutoff" sobre 0 eixo catodo-anodo.

~ e 0 angulo formado entre 0 raio central e a reta que une 0 foco
ao ponto de proje9ao da regiao de interesse sobre 0 eixo catodo-
anodo.

~ e 0 angulo formado entre 0 eixo catodo-anodo e a reta que liga 0

ponto de "cutoff" a regiao de interesse.
Nestas condiyoes, para urn ponto focal retangular que possua

dimensoes a e b no centro do campo - sendo a a dimensao segundo 0
eixo catodo-anodo e b a dimensao segundo uma direyao perpendicular
a este eixo -, para uma posiyao qualquer no campo - definida pelo
tamanho R e pelo angulo a - temos que:

b' = b ,

onde a' e b' sac as novas dimensoes do ponto focal visto na regiao
de interesse.

Entretanto, 0 tamanho a' nao e sempre paralelo ao tamanho a,
pois a FEP alem de sofrer uma variayao de dimensao quando vista em
urn ponto fora do centro, tambem sofre uma rotayao em relayao ao
eixo x dada pelo angulo~, anteriormente definido [DOI77.a], quando
vista fora do eixo catodo-anodo. 0 tamanho a' e paralelo ao novo
eixo definido por ~. Ja 0 tamanho b', por sua vez, e numericamente
igual ao tamanho b, mantendo-se perpendicular ao eixo catodo-anodo,
porem, deslocado devido a rotayao da FEP causada pelo alinhamento
da dimensao a' paralelamente ao eixo definido por ~. Desse modo, a
FEP calculada para a regiao de interesse possui a forma de urn
paralelogramo regular de lados a' e b'.



Deve-se ressaltar que a validade do equacionamento aqui
descrito esta intimamente relacionada com 0 paralelismo entre a
direyao do eixo x do sistema de coordenadas do plano-imagem e 0

eixo catodo-anodo do tubo. Caso 0 anodo sofra um giro em relayao ao
seu centroide, sera necessario descobrir 0 posicionamento dos novos
eixos do sistema de coordenadas (como discutido no capitulo 2, item
2.4). Porem, esse tipo de giro somente podera ser encontrado em
aparelhos que possuam anodo fixo. Se 0 anodo for do tipo rotativo,
caso de sistemas de foco-fino que sac 0 principal interesse neste
trabalho, este giro do anodo nao ocorrera e 0 equacionamento
proposto podera, entao, ser considerado sempre valido.

Uma vez conhecida a Funyao de Espalhamento de Ponto, obtem-se
a Funyao de Transferencia 6tica atraves da aplicayao de uma
transformada bi-dimensional de Fourier sobre esta.

4.2 - ALGORITMO PARA ROTA9AO DAS FEPs SIMULADAS
Como visto anteriormente, as FEPs calculadas para pontos fora do
eixo catodo-anodo (eixo X) e seu complementar (eixo Y), possuem
formato de paralelogramo regular de lados a' e b'. Desse modo, para
esses pontos e necessario aplicar uma transformayao geometrica
sobre a FEP para que 0 lade a' se alinhe segundo 0 eixo definido
pelo angulo )'. Esse "giro" e feito pelo algoritmo de rotayao.

A partir dos valores fornecidos 0 programa localiza dentro do
campo de radiayao a regiao de interesse. Com base nos valores de a
e b, que sao as dimens6es do ponto focal no centro do campo, 0

programa calcula e exibe as novas dimens6es (a' e b') do foco visto
na regiao de interesse e 0 valor do angulo )', que caracteriza a
direyao segundo a qual esta alinhada a dimensao a'. Os valores a'
e b' sac entao mUltiplicados por mil para serem transformados de mm
para fJ.me divididos por 25fJ.m, que e 0 valor do passo para
preenchimento de uma matriz de entrada de 129x129 pontos. Em
seguida a matriz e preenchida, a partir do centro, com 0 numero de
passos resultantes dessa divisao. Antes do preenchimento, porem, e
aplicada a transformada geometrica sobre a matriz, deixando a



dimensao a' do foco paralela ao eixo definido pelo angulo ~. Essa
rota<;:aoe feita encontrando-se dois pontos - (Xj'Yi) e (XftYf) -, que
correspondem aos pontos iniciais e finais da primeira linha
inclinada que define 0 tamanho a' da FEP dentro da matriz , e entao
preenchendo-a, com uma densidade uniforme pre estabelecida,
segundo as dire90es de retas paralelas a reta que une estes pontos
ate completar 0 numero de passos que define a dimensao b' (figura
4.2). Uma vez montada a matriz de entrada, que sirnula a FEP

uniforme da regiao de interesse, aplica-se sabre ela uma FFT bi-
dimensional para se obter a FTO da referida regiao.

4.3 - ALGORITMO PARA FILTRAGEM DA FTO
Os dados relativos a FTO de fundamental interesse para 0 processo
de avaliayao do desempenho do sistema sac aqueles anteriores a sua
frequencia de corte de 1Q minimo, segundo as varias orientayoes no
plano de frequencias espaciais. Sendo assim, desenvolveu-se um
algoritmo que permite eliminar as frequencias superiores as de 12
minimo, em todas as dire90es do plano complexo, e, entao, calcular
o volume da figura resultante.

o filtro foi desenvolvido a partir da ideia apresentada na
figura 4.3. Pode-se notar que os zeros da FTO cortam os eixos em
pontos de frequencias conhecidas (1/2a e 1/2b), calculadas a partir
do conhecimento das dimensoes da FEP. Com base nisso, criou-se um
filtro iterativo que permite que se definam fatores de corte para
os eixos X e Y que multiplicarao os valores de frequencia
conhecidos para cada um destes eixos, de modo a definir uma reglao
que contenha somente valores correspondentes as frequencias menores
que as de 1Q minimo, zerando todos os valores fora dessa regiao.
Por ser iterativo, 0 filtro permite experimentar valores para os
fatores de corte ate que se encontre os mais adequados para cada
situa9ao. Para cada par de valores selecionado 0 programa plota em
grafico 3D 0 resultado da filtragem e calcula 0 volume da figura
resultante.



A = [a'.1000)/passo
B = [b'.l OOO)/passo

x = [A/2).cos-y

Y = [A/2).sen-y
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= ma&~jnha - Y - [B/2)

x = mal.col
f 2

-·1
mal.linha

Yf= 2



b

0

I
I

1/2b ..•~---
,."".•••", I

I
I

l 1/20 FTO
I .•••••)1. (ZEROS).J•.•

."...,.--I•.•.•• I
I
I

I

I
I ..,...•.'
J". ••••••

_---I

I
I--"T-----
I
I
I

1/2b I
I----r--
I
:1/20

I
I
I
I
I ..•..•
I •.•-•..-•..•..r•••.••I
I
I

I
I

I I__ ..1 __ . .1. __

I I
I I

4.4 - PROGRAMA PARA OBTEN9AO DAS FEPs E FTOs SIMULADAS
o programa para obtenyao das FEPs simuladas e, posteriormente, das
FTOs foi desenvolvido dentro do ambiente do executavel Matlab. Isso
porque as informayoes referentes a FTO, resultante de uma
transformada bi-dimensional de Fourier da FEP, devem ser exibidas
em graficos 3D, recurso este disponivel no referido executavel.
Alem disso, 0 Matlab permite realizar calculos matematicos,
necessarios para obtenyao da FEP nas varias regioes do campo de



radiayao, e ja possui internamente uma rotina de FFT bi-dimensional
utilizada no calculo da FTO. A FTO e uma funyao complexa bi-
dimensional, possuindo modulo (FTM) e fase (FTF). Nao e possivel
plotar uma funyao complexa bi-dimensional em urn grafico 3D. 0 que
se pode fazer e plotar 0 modulo e a fase em graficos separados.

o calculo da FEP simulada para as regioes de interesse e
feito, a partir do equacionamento apresentado no item 4.1,
considerando-se que 0 feixe atravessa um orificio ideal (fonte
puntual e unitaria) posicionado na referida regiao. Para tanto
basta entrar no ambiente do Matlab e chamar 0 programa executavel
(ptol.m) que aparecera uma tela pedindo os valores de a, b, Angulo
a, angulo 0, raio (R), distancia foco-imagem (dr.)'Em seguida 0

programa pedira urn fator de escala e, entao, apresentara 0 grafico
da FTM.

o programa permite filtrar os valores obtidos para a FTM e
calcular 0 volume da figura resultante, bem como rotacionar os
graficos resultantes para que se possa visualiza-los de qualquer
direyao e sob qualquer perspectiva desejada. A figura 4.4 mostra
o exemplo de uma FTM calculada a partir de uma determinada PEP. A
figura 4.5 mostra a mesma FTM filtrada e a figura 4.6 mostra uma
vista superior da figura 4.5.

A opyao por uma geometria de ponto focal retangular baseou-se
em dados colhidos nos testes que 0 grupo de Analise e Digitalizayao
de Imagem da Escola de Engenharia de Sao Carlos USP vem
realizando desde de 1985, nos quais a geometria preponderante e a
retangular e tambem em trabalhos como 0 de [BURGESS77.b). Quanto a
distribuiyao de intensidade uniforme, esta opyao foi feita a partir
da analise de trabalhos ([TAKENAKA68), [DOI75.d), [BURGESS77.b),
[NICKOLOFF90)} que apresentam estudos referentes a relevancia da
variayao desta distribuiyao sobre a qualidade da imagern final,
conforme discutido no capitulo 3 - item 3.2.2. Devido a geometria
retangular e a distribuiyao de intensidade uniforme da FEP simulada
os perfis das FTMs serao fun90es do tipo SINC, conforme pode ser
visto nas figuras 4.4 e 4.5.
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4.5 - DISPOSITIVO EXPERIMENTAL PARA OBTEN9AO DAS FEPs REAIS
Para 0 calculo das FEPs simuladas e posterior aplicayao dos
concei tos envol vidos na teor ia das fun90es de transferencia de
sistemas radio16gicos, e necessario obter-se a distribuiyao de
intensidade de raios-X do ponto focal no centro do sistema
considerado, atraves de uma imagem do proprio foco corn0 use de uma
camara de orificio ("pin-hole"). Alem disso, para verifica9ao da
consistencia das FEPs simuladas e necessario a obtenyao das FEPs
reais para diversas regi6es do campo de radiayao, a fim de compara-
las.

o dispositivo experimental utilizado para realizayao dos
testes de campo e composto por uma mesa de coordenadas desmontavel,
desenvolvida ern [MACHAD088], corn algumas modificayoes para nossas
finalidades, ilustrada na figura 4.7, e por uma "matriz de
oriflcios", ilustrada na figura 4.8.

o dispositivo e composto fundamentalmente por: (a)uma mesa de
nivelamento corn quatro pes independentes e ajustaveis para
estabelecer 0 necessario paralelismo de sua base, onde e colocado
o filme, corn0 objeto e 0 tubo de raios-X; (b)uma placa corn "ecran"
(placa de alinhamento de campo) que permite posicionar 0 objeto
(matriz de oriflcios) no centro exato do feixe de raios-X; (c)tr~s
"bandejas" m6veis, duas para ajuste de centraliza<;=ao e outra para
deslocamento do cassete corn filme, sem alterar 0 alinhamento
estabelecido no caso (b)i e (d)um suporte fixo, parafusado a um
anel de aluminio corn furos guias para sustentar a placa-matriz de
oriflcios.

Esse dispositivo foi elaborado corn a preocupa<;=ao de
adaptabilidade a qualquer tipo de aparelho radiol6gico. Por isso,
os pes independentes e ajustaveis, para 0 caso da exist~ncia de
poltronas ou mesinhas fixas junto ao aparelho, e a possibilidade de
innmeros ajustes de altura, porque os movimentos maximos dos tubos
existentes diferem muito entre si.

o paralelismo necessario entre mesa, eixo do tubo e objeto
(dispositivo de teste), mencionado ern (a), deve-se ao fato de que
tal condi<;=aogeometrica e requisito fundamental para que nao haja



distor~ees na imagem obtida da matriz por obliqUidade dos raios do
feixe, bem como para que seja valido 0 equacionamento apresentado
no item 4.1-

A placa de alinhamento de campo mencionada em (b) ~
utilizada para posicionar 0 dispositivo suporte para a matriz de
orificios (0 "objeto") exatamente no centro do feixe, ou seja, 0

centro da matriz coincidindo com 0 centro do feixe, garantindo
condi~ees de perpendicularismo da exposi~ao. Tais condi~ees sac
essenciais para que se obtenha uma avalia~ao sem influ~ncia da
deforma~ao devida a geometria de exposi~ao, respeitando tamb~m a
condi~ao de invarianya nas regioes referentes aos oriflcios da
matriz.

4.6 - A "MATRIZ DE ORIFICIOS"
A matriz de orificios (figura 4.8) e constituida basicamente de uma
placa suporte de aluminio com furos radiais, recoberta por uma
placa de chumbo na qual sac feitos os "furos de alfinete" (pin-
hole) e uma placa de acrilico, cuja fun9ao e prender a placa de
chumbo a de aluminio e tambem protege-Ia contra choques mecanicos.
A placa de acrilico e parafusada a placa de aluminio, fazendo um
"sanduiche" com a placa de chumbo, e possui furos radiais
coincidentes com os da placa de aluminio. A matriz foi projetada
para ser utilizada com uma distancia foco-filme de 400mm e uma
distancia foco-objeto de 200mm. Como os furos da placa nao sac
ideais, ou seja possuem uma espessura finita, foi necessario fixar
a distancia foco-filme para que se pudesse calcular a inclinayao
com que os raios-X atingiriam a placa na regiao correspondente a
cada furo, 0 que pode ser feito conhecendo-se dr.e a posiyao do
furo sobre a placa, e, entao, inclina-los de mesmo angulo, para
diminuir a atenua9ao do feixe, uma vez que devido as dimensoes
reduzidas dos furos, a densidade 6tica obtida no filme ja e
pequena. Por sua vez, a distancia foco-objeto tambem ficou fixa
pois deve ser a metade da distancia foco-filme. Com as dimensoes
que possui (150x125mm), a matriz permite obter a Fun9ao de



Espalhamento de Ponto para 98 posiyoes diferentes ao longo do campo
de radiayao, alem da posiyao central, em uma mesma chapa.





4.7 - PROCEDIMENTO PARA OBTEN9AO DAS PEPs REAIS
Ap6s a montagem e alinhamento da mesa suporte, realiza-se 0 teste
de alinhamento para verificar se 0 dispositivo suporte esta
realmente alinhado com 0 centro do feixe de raios-X e posicionado
a meia distancia foco-filme.

Sendo confirmado 0 alinhamento da mesa, sac feitas algumas
expos190es da matriz de orificios para se obter as melhores
condi90es de exposi9aO para uma imagem discernivel. Este aspecto do
teste e bastante importante, pois se a imagem esti ver saturada
podera ocorrer urn comprometimento da informayao relativa as
dimensoes do ponto focal. Deve-se sempre trabalhar com os valores
de corrente e vol tagem utilizados em exames reais, uma vez que
estes parametros, como visto no capitulo 3, podem influenciar as
caracteristicas do foco. Porem, como os furos sac pequenos, embora
alinhados com a inclinayao do feixe, a densidade obtida no filme e
pequena, exigindo que se realizem mUltiplas exposiyoes.

4.8 - SIMULADORES UTILIZADOS
Os simuladores foram utilizados para permitir uma associayao direta
entre os resultados obtidos para as FTOs e a qualidade das imagens
dos sistemas estudados. Foram basicamente tres os simuladores
utilizados: uma "matriz de esferas", uma "matriz de aneis" e uma
"matriz de fios radiais".

(a) Matriz de Esferas:
A matriz de esferas (figura 4.9) e constituida por uma placa de
acrilico com varios rebaixamentos preenchidos com esferas de
tungstenio de 0.7mm de espessura. Essa matriz tambem possui
geometria radial, permitindo obter imagens de esferas posicionadas
ao longo de todo 0 campo de radiayao.

(b) Matriz de Aneis:
Essa matriz e formada por aneis concentricos, feitos de fio de
cobre de diametro de 0.65mm, espa9ados de 3mm de centro a centro
(figura 4.10). A imagem desta matriz permite verificar a resposta
do sistema em regioes em forma de anel.



(c) Matriz de Fios Radiais:
Como 0 pr6prio nome diz, e formada por fios de cobre de diametro
igual ao dos fios da matriz de aneis, porem distribuidos segundo
uma geometria radial (figura 4.11). Esta matriz fornece informayoes
semelhantes as fornecidas pela matriz de esferas, s6 que para
objetos continuos.







AVALIA<;AO DE SISTEMAS DE RAIOS-X DIAGNOSTIC OS ATRA vES
DA SIMULA<;AO DAS FUN<;6ES DE ESPALHAMENTO DE PONTO
(FEP) E DE TRANSFERENCIA DE MODULA<;AO (FTM).

apresentados os resultados obtidos pela
que sac comparados com dados obtidos a

praticos, para que se comprove sua
uma discussao destes resultados, com 0

seu significado perante 0 metodo de

Neste capitulo sac
simulayao computacional,
partir de procedimentos
validade. E feita tambem

avaliayao aqui proposto.
As informayoes obtidas atraves da simulayao permitem analisar

o desempenho dos sistemas radio16gicos, basicamente, de tres
maneiras:

(i) pode-se fazer a comparayao de resposta de um mesmo
sistema para regioes distintas;

(ii) pode-se fazer a comparayao de sistemas distintos com
relayao a regioes equivalentes;

(iii) pode-se, tambem, estudar uma determinada regiao de um
determinado sistema e obter uma previsao de sua resposta com
relayao as distoryoes que serao inseridas na imagem de um
determinado objeto.

Essas analises foram feitas para quatro aparelhos radio16gicos
e sac apresentadas a seguir.



APARELHO 1 - 0 aparelho 1 e um mam6grafo MAMMODIAGNOST-ROT-201
jPHILIPS, de anodo de molibdenio do tipo rotativo, com controle de
KVp puntual em 25, 28,31,35 40 e 45 KV, controle de amperagem
automatico e de tempo de exposiyao variando entre 0.2-4.0 segundos.

APARELHO 2 - 0 aparelho 2 e um mam6grafo SENOGRAPHE-550tjCGR,
anodo de molibdenio rotativo, controle de KVp e mAs puntuais.

APARELHO 3 0 aparelho 3 e um UNlMAXjSIEMENS
convencionaljportatil ("Pica-Pau"), anodo de tungstenio do tipo
fixo, controle de KVp e tempo de exposiyao puntuais e
miliamperagem de 30mA.

APARELHO 4 - 0 aprelho 4 e um mam6grafo MAMMOMATjSIEMENS, de
anodo de molibdenio do tipo rotative, com controle de KVp em 28,
30, 35 e 40 KVp, mAs entre 16 e 800, nao possuindo controles
independentes para corrente e tempo de exposiyao.

Os filmes utilizados foram KODAK-TMGjRA, sem tela
intensificadora, e as tecnicas de exposiyao utilizadas para
obtenyao de todas as imagens foram 35KVp, 100mAs e dro = dOF = 20cm.

utilizando-se a mesa de coordenadas e a matriz de pinhole
descritos no capitulo 4, foram obtidas, ap6s cuidadoso alinhamento
dos dispositivos de teste, imagens da referida matriz para os tres
primeiros aparelhos (figuras 5.1 a 5.3). As imagens foram medidas
com 0 auxilio de urn microscopio de projeyao equipado com uma
objetiva reticulada. Os valores obtidos, para cada aparelho, foram
plotados em uma tabela juntamente com os valores simulados para
permitir a comparayao. 0 valor lido nas imagens da matriz para 0

centro do campo de cada aparelho foi utilizado como dado de entrada
para 0 programa de simulayao.
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5.2 - COMPARA9AO DOS DADOS EXPERIMENTAIS COM OS SIMULADOS
o programa que realiza a simulayao das FEPs e calcula as FTMs foi
desenvolvido inicialmente em uma "Estayao de Trabalho" SUN, tendo
sido posteriormente compilada uma versao para PC-486. Como descrito
anteriormente no capitulo 4, 0 programa foi desenvolvido dentro do
executavel MATLAB devido a uma serie de facilidades matematicas,
como calculo de FFT-2D, resoluyao de matrizes, plotagem de graficos
3D etc, apresentadas por este executavel. Os valores calculados sac
apresentados, juntamente com os valores medidos, para cada urn dos
aparelhos nas tabelas 1 a 3.

5.2.1 - Comparacao entre as FEPs simuladas e as reais
Para cada uma das tabelas a seguir, a co luna 1 mostra os valores da
FEP na direyao definida pelo angulo ~ (a') obtidos por simulayao,
a 2g co luna 0 valor correspondente medido na radiografia da matriz
de pinhole e a 3g 0 erro calculado atraves da diferenya entre os
valores medidos e obtidos atraves da simulayao.

APARELHO 1

ALFA RAIO (mm) a' (mm) a' (mm) ERRO (mm)
(GRAUS) (calculado) (medido)

0.00 0.00 1.20 1.20 0.00

0.00 40.00 1.48 1.60 0.12

336.00 20.00 1.33 1.40 0.07

336.00 40.00 1.47 1.55 0.08

315.00 40.00 1.42 1.55 0.13

315.00 60.00 1.53 1.65 0.12

292.00 20.00 1.26 1.25 0.01

292.00 40.00 1.33 1.45 0.12



292.00 60.00 1.40 1. 40 0.00

270.00 40.00 1.23 1. 25 0.02

270.00 60.00 1.27 1. 30 0.03

270.00 80.00 1. 32 1. 35 0.03

247.00 20.00 1.16 1. 20 0.04

247.00 40.00 1.13 1. 20 0.07

247.00 60.00 1.12 1.20 0.08

247.00 80.00 1.13 1.15 0.02

223.00 20.00 1.03 1.05 0.02

223.00 40.00 0.96 1.05 0.09

223.00 60.00 0.90 1.10 0.20

223.00 80.00 0.86 1.10 0.24

223.00 100.00 0.85 0.75 0.10

200.00 20.00 1.07 1.05 0.02

200.00 40.00 0.95 0.95 0.00

200.00 60.00 0.84 0.80 0.04

200.00 80.00 0.72 0.75 0.03

200.00 100.00 0.63 0.55 0.08

200.00 120.00 0.54 0.50 0.04

180.00 40.00 0.92 0.90 0.02

180.00 60.00 0.78 0.75 0.03

180.00 80.00 0.64 0.70 0.06

180.00 100.00 0.50 0.50 0.00



180.00 120.00 0.36 0.40 0.04

156.00 20.00 1. 07 1. 05 0.02

156.00 40.00 0.95 0.95 0.00

156.00 60.00 0.83 0.80 0.03

156.00 80.00 0.72 0.75 0.03

156.00 100.00 0.61 0.60 0.01

156.00 120.00 0.53 0.55 0.02

135.00 20.00 1. 02 1. 00 0.02

135.00 40.00 0.95 1. 00 0.05

135.00 60.00 0.90 1. 00 0.10

135.00 80.00 0.86 0.95 0.09

135.00 100.00 0.85 0.90 0.05

113.00 20.00 1.15 1. 20 0.05

113.00 40.00 1.12 1. 20 0.08

113.00 60.00 1. 11 1. 20 0.09

113.00 80.00 1.11 1. 20 0.09

90.00 40.00 1. 23 1. 30 0.07

90.00 60.00 1. 27 1. 35 0.08

90.00 80.00 1. 32 1. 40 0.08

68.00 20.00 1. 25 1. 30 0.05

68.00 40.00 1. 33 1. 35 0.02

68.00 60.00 1. 42 1. 45 0.03

68.00 80.00 1. 51 1. 60 0.09



68.00 100.00 1. 61 1. 75 0.14

44.00 40.00 1. 41 1. 50 0.09

44.00 60.00 1. 53 1. 60 0.07

22.00 20.00 1. 33 1. 30 0.03

22.00 40.00 1. 47 1. 55 0.08

APARELHO 2

ALFA RAIO (nun) a' (nun) a' (nun) ERRO (mm)
(GRAUS) (calculado) (medido)

0.00 0.00 1. 75 1. 75 0.00

270.00 40.00 1. 78 1. 90 0.12

270.00 60.00 1. 81 2.10 0.29

247.00 20.00 1. 71 1. 80 0.09

247.00 40.00 1. 67 1. 80 0.13

247.00 60.00 1. 64 1. 75 0.11

223.00 27.00 1. 55 1. 60 0.05

223.00 40.00 1. 47 1. 45 0.02

223.00 56.00 1. 38 1. 45 0.07

223.00 69.00 1. 32 1. 40 0.08

200.00 20.00 1. 61 1. 65 0.04

200.00 40.00 1. 47 1. 50 0.03

200.00 60.00 1. 34 1. 25 0.09



200.00 80.00 1. 20 1. 15 0.05

200.00 100.00 1. 08 1. 05 0.03

200.00 120.00 0.97 0.95 0.02

180.00 40.00 1. 43 1. 45 0.02

180.00 60.00 1. 28 1. 25 0.03

180.00 80.00 1.13 1.15 0.02

180.00 100.00 0.97 0.90 0.07

180.00 120.00 0.81 0.80 0.01

156.00 20.00 1. 61 1. 65 0.04

156.00 40.00 1. 47 1. 50 0.03

156.00 60.00 1. 33 1. 25 0.08

156.00 80.00 1. 20 1. 15 0.05

156.00 100.00 1. 07 1. 00 0.07

156.00 120.00 0.95 0.85 0.10

135.00 20.00 1. 54 1. 55 0.01

135.00 40.00 1. 46 1. 45 0.01

135.00 60.00 1. 38 1. 40 0.02

135.00 80.00 1. J 2 1. 30 0.02

135.00 100.00 1. 27 1. 25 0.02

113.00 20.00 1. 69 1. 80 0.11

113.00 40.00 1. 65 1. 75 0.10

113.00 60.00 1. 63 1. 65 0.02

113.00 80.00 1. 61 1. 75 0.14



90.00 40.00 1.78 1. 85 0.07

90.00 60.00 1. 81 1. 95 0.14

90.00 80.00 1.86 2.10 0.24

APARELHO 3

ALFA RAIO (rnm) a' (rnm) a' (rnm) ERRO (rnm)
(GRAUS) (calculado) (rnedido)

0.00 0.00 2.20 2.20 0.00

0.00 40.00 2.88 3.30 0.42

0.00 60.00 3.22 3.60 0.38

0.00 80.00 3.55 4.00 0.45

336.00 20.00 2.51 2.80 0.29

336.00 40.00 2.82 3.25 0.43

336.00 60.00 3.13 3.40 0.27

336.00 80.00 3.50 3.90 0.40

336.00 100.00 3.82 4.15 0.33

315.00 20.00 2.71 3.20 0.49

315.00 40.00 2.98 3.35 0.37

315.00 60.00 3.30 3.70 0.40

315.00 80.00 3.61 4.05 0.44

292.00 20.00 2.32 2.60 0.28

292.00 40.00 2.49 2.85 0.36



292.00 60.00 2.73 3.20 0.47

292.00 80.00 2.99 3.40 0.41

292.00 100.00 3.26 3.75 0.49

270.00 40.00 2.30 2.45 0.15

270.00 60.00 2.42 2.90 0.48

270.00 80.00 2.58 3.05 0.47

270.00 100.00 2.78 3.75 0.97

247.00 20.00 2.09 2.40 0.31

247.00 40.00 2.03 2.50 0.47

247.00 60.00 2.03 2.60 0.57

247.00 80.00 2.10 2.25 0.15

247.00 100.00 2.19 3.20 1. 01

223.00 40.00 1.77 2.00 0.23

223.00 60.00 1. 61 1.85 0.24

223.00 80.00 1. 52 1.70 0.18

223.00 100.00 1.50 1. 60 0.10

200.00 20.00 1.88 2.00 0.12

200.00 40.00 1.56 1.80 0.24

200.00 60.00 1.27 1. 50 0.23

200.00 80.00 1. 01 1.15 0.14

180.00 40.00 1.51 1.50 0.01

180.00 60.00 1.17 1. 25 0.08

180.00 80.00 0.83 0.75 0.08



156.00 20.00 1.90 2.00 0.10

156.00 40.00 1.58 1.70 0.12

156.00 60.00 1.33 1. 35 0.02

156.00 80.00 1.09 1.00 0.09

225.00 40.00 1.78 1.90 0.12

225.00 60.00 1. 63 1. 80 0.17
225.00 80.00 1.57 1. 60 0.03

225.00 100.00 1.57 1.35 C.22

113.00 20.00 2.10 2.10 0.00

113.00 40.00 2.04 1.80 0.24

113.00 60.00 2.03 2.20 0.17

113.00 80.00 2.08 2.35 0.27

113.00 120.00 2.36 3.20 0.84

90.00 40.00 2.30 2.45 0.15

90.00 60.00 2.43 2.70 0.27

90.00 80.00 2.58 3.00 0.42

90.00 100.00 2.81 3.60 0.79

68.00 20.00 2.36 2.50 0.14

68.00 40.00 2.53 2.90 0.37

68.00 60.00 2.73 3.10 0.37

68.00 80.00 3.02 3.55 0.53

68.00 100.00 3.22 3.75 0.53

68.00 120.00 3.51 3.95 0.44



44.00 40.00 2.73 3.20 0.47

44.00 60.00 3.01 3.40 0.39

44.00 80.00 3.30 3.75 0.45

44.00 100.00 3.59 4.05 0.46

44.00 120.00 3.96 4.50 0.54

22.00 20.00 2.51 2.70 0.19

22.00 40.00 2.84 3.25 0.41

22.00 60.00 3.15 3.40 0.25

22.00 80.00 3.49 3.80 0.31

22.00 100.00 3.83 4.10 0.27

Observando-se os valores das tabelas 1 a 3 pode-se notar que,
de modo geral, os resultados da simulayao das FEPs e os valores
medidos experimentalmente para as mesmas sac concordantes para os
aparelhos 1 e 2. Existem resultados para os quais 0 erro e maior,
o que e certamente devido a urn problema de leitura dos dados
experimentais obtidos nestas localizayoes. Examinando imagens da
matriz de pinhole pode-se perceber que certos pont os apresentam
distribuiyoes de intensidades irregulares (borramentos), 0 que
dificulta a definiyao dos limites de contorno para se efetuar a
medida de suas dimensoes. Esses borramentos devem-se a imperfeiyoes
de confecyao da matriz, uma vez que seus orificios devem possuir
dimensoes maximas da ordem de 1/10 do valor do ponto focal 0 que
fica bastante critico ern algumas situayoes. Alem disso, 0

dispositivo foi elaborado considerando urnvalor medio para 0 ponto
focal, ja que 0 valor deste varia para cada ponto dentro do campo
de radiayao, 0 que pode tambem colaborar para tornar 0 borramento



maior em algumas regioes onde 0 valor do foco e muito diferente
deste. Deve-se lembrar tambem que, como essas rnedidas sac
resultantes de teste de pinhole, elas estao sujeitas aos erros de
leitura e interpretayao inerentes a este tipo de teste, conforrne
discutido no capitulo 3.

o aparelho 3 e 0 que apresenta valores malS discrepantes entre
os dados simulados e os medidos. Isto deve-se ao fato deste
aparelho possuir anodo fixo, apresentando, alem da inclinayao
caracteristica, urngiro do anodo em torno de seu centr6ide (segundo
discutido em [BURGESS77.c]), 0 que acarreta urn erro maior entre os
valores simulados e os medidos.

o desvio relacionado ao final de cada tabela apresenta 0 valor
do erro medio ± seu desvio padrao.

5.2.2 - Comparacao das FTMs simuladas com valores conhecidos
Embora, uma vez def inida a FEP, a FTM sej a obtida a partir da
aplicayao de uma transformada bi-dimensional de Fourier, para
verificar a validade dos resultados obtidos simulou-se a resposta
para urn ponto focal de 1.73xl.68mm, cujas medidas e processamento
foram realizados pelo Kurt Rossmann Laboratories for Radiological
Research da Universidade de chicago e apresentados em [DOI75.b] ha
alguns anos. As "imagens de Chicago" sac formadas por duas imagens
de FELs orientadas perpendicularmente e paralelamente ao eixo
catodo-anodo do respectivo aparelho. Essas imagens foram produzidas
a partir de sofisticados dispositivos de precisao daquela equipe de
pesquisa, descritos na revisao bibliografica. Para efeito de
comparayao, produziu-se a FTM bi-dimensional, empregando-se a
simulayao computacional aqui apresentada, a partir dos valores do
foco que produziu as "imagens de Chicago". A FTM bi-dimensional foi
simulada para 0 centro do campo, uma vez que os dados de Chicago
referem-se somente a esta posiyao. A figura 5.4 mostra a FTM bi-
dimensional resul tante e as figuras 5.5 e 5.6 mostram cortes
segundo os eixos paralelo e perpendicular ao eixo catodo-anodo
respectivamente.

No caso dos resultados apresentados em [DOI75.b], os valores



obtidos para as frequencias de corte de lQminimo para os eixos
foram de 0.58 cy/mm para 0 eixo paralelo a direyao catodo-anodo e
de 0.66 cy/mm para 0 eixo perpendicular a essa direyao. A simulayao
realizada aqui resultou em valores de 0,58 cy/mm para a direyao
catodo-anodo e 0.63 cy/mm para a direyao perpendicular. Pode-se
notar que os resultados sac muito proximos, sendo 0 pequeno desvio
apresentado devido, provavelmente, a erros inseridos pelos
procedimentos experimentais de medida, digitalizayao e
processamento utilizados em [DOI75.b].

Deve-se ressaltar que por quest6es inerentes ao processamento
feito no MATLAB, os graficos apresentados possuem escala em lOcy/mm
a partir do valor central de 1.6, de modo que para se obter os
valores apresentados para as frequencias de lQminimo, a partir dos
graficos, deve-se subtrair 1.6 do valor lido e multiplicar 0

resultado por 10.
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Foram escolhidos 16 pontos para serem simulados e servirem de dados
para se avaliar os quatro aparelhos. A figura 5.7 mostra a
distribuiyao espacial destes pontos dentro do campo de radiayao.
As tabelas 4 a 7 apresentam os resultados obtidos para cada um dos
aparelhos.



CATODO
---------------~-~

pontol (a=O,R=O)

ponto2 (a=O,R=80)

ponto3 (a=30,R=70)

ponto4 (a=70,R=70)

ponto5 (a=90,R=80)

ponto6 (a=lOO,R=50)
ponto7 (a=140,R=40)
ponto8 (a=140,R=70)

ponto 9 (a=170,R=50)
pontolO(a=180,R=30)
pontoll(a=lSO,R=SO)
ponto12(a=220,R=70)
ponto13(a=270,R=SO)
ponto14(a=290,R=700)
ponto15(a=330,R=70)
ponto16(a=190,R=50)



APREL-1 NOVO NOVO GAMA VOLUME 1Q MIN. 1Q MIN.

VALOR VALOR (e+03) EIXO X EIXO Y
DE a DE b

PONTO 1 1. 200 0.7000 0.000 2.0370 1. 70 1. 67

PONTO 2 1. 7654 0.7000 0.000 1.1515 1. 70 1. 62

PONTO 3 1. 6471 0.7000 + 8.637 1.3413 1. 70 1. 63

PONTO 4 1.4460 0.7000 +18.754 1.6139 1. 70 1. 64

PONTO 5 1.3265 0.7000 +25.228 1.5956 1. 70 1. 64

PONTO 6 1.1906 0.7000 +16.995 2.0342 1. 70 1. 67

PONTO 7 1.0001 0.7000 +10.468 2.0253 1. 70 1. 67

PONTO 8 0.8805 0.7000 +21.173 2.3133 1. 70 1. 70

PONTO 9 0.8542 0.7000 + 4.119 2.7440 1. 70 1. 68

PONT010 0.9880 0.7000 0.000 2.7483 1. 70 1. 67

PONT011 0.6346 0.7000 0.000 4.3031 1. 70 1. 72

PONT012 0.8805 0.7000 -21.173 2.3133 1. 70 1. 70

PONT013 1. 3265 0.7000 -25.228 1.5956 1. 70 1. 64

PONT014 1.4460 0.7000 -18.754 1.6139 1. 70 1. 64

PONT015 1. 6471 0.7000 - 8.637 1.3413 1. 70 1. 63

PONT016 0.8542 0.7000 - 4.119 2.7440 1. 70 1. 68



APREL-2 NOVO NOVO GAMA VOLUME lQ MIN. lQ MIN.
VALOR VALOR (e+03) EIXO X EIXO Y
DE a DE b

PONTO 1 1.7500 0.9000 0.000 0.8541 1. 68 1. 64

PONTO 2 2.3814 0.9000 0.000 0.6640 1. 68 1. 63

PONTO 3 2.2455 0.9000 + 7.066 0.7460 1. 68 1. 63

PONTO 4 2.0073 0.9000 +14.989 0.7507 1. 68 1. 64

PONTO 5 1.8604 0.9000 +19.839 0.8456 1. 68 1. 64

PONTO 6 1.7385 0.9000 +13.238 0.9899 1. 68 1. 64

PONTO 7 1.5204 0.9000 + 7.664 0.9899 1. 68 1.65

PONTO 8 1.3735 0.9000 +14.985 1.1879 1.68 1. 66

PONTO 9 1.3620 0.9000 + 2.883 1.1970 1.68 1. 66

PONT010 1.5132 0.9000 0.000 1.0034 1.68 1. 65

PONT011 1.1186 0.9000 0.000 1.5040 1.68 1. 68

PONT012 1.3735 0.9000 -14.985 1.1879 1.68 1. 66

PONT013 1.8604 0.9000 -19.839 0.8456 1.68 1. 64

PONT014 2.0073 0.9000 -14.989 0.7507 1.68 1. 64

PONT015 2.2455 0.9000 - 7.066 0.7460 1. 68 1. 63

PONT016 1.3620 0.9000 - 2.883 1.1970 1. 68 1. 66



APREL-3 NOVO NOVO GAMA VOLUME 1Q MIN. 1Q MIN.
VALOR VALOR (e+03) EIXO X EIXO Y
DE a DE b

PONTO 1 2.2000 1.4000 0.000 0.4896 1. 65 1. 64

PONTO 2 3.5542 1. 4000 0.000 0.2797 1. 65 1. 61

PONTO 3 3.2801 1.4000 +10.405 0.3013 1. 65 1. 62

PONTO 4 2.8332 1.4000 +23.141 0.3529 1. 65 1. 63

PONTO 5 2.5834 1.4000 +31.613 0.4605 1. 65 1. 63

PONTO 6 2.2158 1.4000 +22.096 0.4784 1. 65 1. 63

PONTO 7 1.7367 1.4000 +14.513 0.6387 1. 65 1. 64

PONTO 8 1.5001 1.4000 +30.513 0.7646 1. 65 1. 65

PONTO 9 1. 3744 1.4000 + 6.138 0.7871 1. 65 1. 66

PONT010 1.6922 1.4000 0.000 0.6529 1. 65 1. 64

PONT011 0.8458 1.4000 0.000 1. 3369 1. 65 1. 70

PONT012 1.5001 1.4000 -30.513 0.7646 1. 65 1. 65

PONT013 2.5834 1.4000 -31.613 0.4605 1. 65 1. 63

PONT014 2.8332 1.4000 -23.141 0.3529 1. 65 1. 63

PONT015 3.2801 1.4000 -10.405 0.3013 1. 65 1. 62

PONT016 1.3744 1.4000 - 6.138 0.7871 1. 65 1. 66



APREL-4 NOVO NOVO GAMA VOLUME lQ MIN. lQ MIN.
VALOR VALOR (e+03) EIXO X EIXO Y
DE a DE b

PONTO 1 2.100 0.7000 0.000 1.0026 1.70 1. 64

PONTO 2 2.8916 0.7000 0.000 0.7462 1.70 1. 63

PONTO 3 2.7219 0.7000 + 7.309 0,8033 1. 70 1. 63

PONTO 4 2.4258 0.7000 +15.563 0.8888 1.70 1. 63

.PONTO 5 2.2442 0.7000 +20.653 1.0038 1.70 1. 64

PONTO 6 2.0722 0.7000 +13.598 1.0031 1. 70 1. 64

PONTO 7 1.8147 0.7000 + 8.058 1.1546 1. 70 1. 64

PONTO 8 1. 6313 0.7000 +15.837 1.3450 1. 70 1. 65

PONTO 9 1. 6151 0.7000 + 3.049 1.3443 1.70 1. 65

PONT010 1.8032 0.7000 0.000 1.1515 1.70 1. 64

PONT011 1.3084 0.7000 0.000 1.6126 1. 70 1. 66

PONT012 1.6313 0.7000 -15.837 1.3450 1. 70 1. 65

PONT013 2.2442 0.7000 -20.653 1.0038 1. 70 1. 64

PONT014 2.4258 0.7000 -15.563 0.8888 1. 70 1. 63

PONT015 2.7219 0.7000 - 7.309 0.8033 1. 70 1. 63

PONT016 1.6151 0.7000 - 3.049 1.3443 1. 70 1. 65



Pode-se notar que conforrne se anda ao longo do campo de
radiayao ocorre variayao na dimensao a, 0 que resulta em variayao
na frequencia de corte de 1Qminimo no eixo Y e no volume, ao passo
que a dimensao b (perpendicular ao eixo catodo-anodo) permanece
constante mantendo fixa a frequencia de corte de lQminimo no eixo
X. Note-se tambem que 0 ponto 11 possui 0 menor valor de a e 0
maior valor para 0 volume, enquanto 0 ponto 2 possui maior valor de
a e menor volume. 0 valor do volume esta associado a nitidez da
imagem de forma direta.

Quanto maior 0 volume, maior a nitidez da imagem no ponto.
Esta constatayao foi feita com base na analise das imagens da
matriz de esferas feitas para cada urn dos aparelhos. A figura 5.8
mostra uma reproduyao por matriz de impressa da imagem da matriz de
esferas obtida para 0 aparelho 1. Deve-se ressaltar que a imagem
reproduzida nao apresenta de forma alguma a riqueza de detalhes da
imagem radiografica da qual ela foi feita. Nesta imagem,
entretanto, fica claro que a nitidez das imagens e coerente com os
volumes apresentados na tabela 4. 0 ponto 11 (volume = 4.30) esta
mais nitido que 0 ponto 5 (volume 1.59).

Uma outra informayao sobre 0 sistema radiol6gico dada pelas
funyoes de transferencia e 0 formato da base do grafico da FTM que
pode ser obtido atraves da projeyao da vista superior do mesmo.
Esta vista fornece 0 lQminimo da frequencia espacial em todas as
direyoes. As figuras 5.9, 5.10 e 5.11 representam estas bases para
os pontos 8, 12 ell, respectivamente, do campo para 0 aparelho 1.
comparando com a figura 5.8, matriz de esferas deste mesmo
aparelho, pode-se verificar que as figuras 5.9 e 5.10 mostram a
inclinayao que as imagens adquirem nestas localizayoes. A
deformayao apresentada pelas figuras 5.9 e 5.10 e maior que a
apresentada pela figura 5.11, onde 0 1Qminimo da frequencia
espacial e maior no eixo Y.
Note-se que 0 eixo Y das figuras 5.9 e 5.10 e paralelo a direyao
catodo-anodo do tubo.



FIGURA :;.8 - l'.a triz de Es feras (aparelho 1)
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Como, de modo geral, os dados dos quatro aparelhos seguem uma
mesma tendencia de varia9ao ao longo do campo de radiayao, sera
feita uma comparayao entre os valores obtidos para cada urn deles no
ponto 1 (centro do campo), uma vez que os demais pontos seguem a
mesma tendencia.

Pode-se notar que, com relayao ao ponto 1, 0 aparelhol possui
o menor valor de a (1.2mm) seguido em ordem crescente pelo
aparelh02 (1.75mm) , aparelh04 (2.1mm) e aparelh03 (2.2mm) . Com
relayao ao volume, por sua vez a ordem e outra, 0 aparelh01
possui 0 maior volume (2.0370) e em seguida temos aparelh04
(1.0026), aparelh02 (0.8541) e aparelh03 (0.4896). 0 maior valor de
b corresponde ao aparelh03 (1.4mm), seguido do aparelh02 (0.9mm) e
dos aparelhos 1 e 4 ambos com 0.7mm. As frequencias de corte de
1Qminimo para 0 eixo X sac em ordem crescente 1.65 (aparelh03),
1.67 (aparelh02) e 1.7 (aparelhos 1 e 4). Com relayao ao eixo Y,
temos 1.64 para os aparelhos 2, 3 e 4 e 1.67 para 0 aparelhol. Os
valores de gama sac iguais pois referem-se a mesma posiyao dentro
do campo de radiayao.

As figuras 5.12 a 5.15 mostram as FTMs calculadas no ponto 1
para cada urn dos quatro aparelhos.

Da analise das matrizes de esferas se nota que, de uma maneira
geral, as imagens do aparelho 1 (figura 5.8) apresentam uma melhor
nitidez para os objetos radiografados em comparayao com as imagens
do aparelho 2 (figura 5.16), 0 que e coerente com os resultados
apresentados nas tabelas 4 e 5, onde 0 volume para 0 aparelho 1 e
maior que 0 volume para 0 aparelho 2 em todos os pontos.
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FIGURA 5.16 - Matriz de esferas (apare1ho 2)



CONCLUSOES

6.1 - VALIDADE DA SIMULA9AO

Num artigo de 1977 ([DOI77.a]), Doi, a partir de considerayoes
geometricas, avalia a FEP E FTO unidimensionais, discutindo a
quest~o da invariancia espacial. Segundo 0 autor: "N~o ~,
logicamente, possivel representar a FTO bidimensional do ponto
focal rotacionalmente assimetrico de modo completo por um numero
finito de FTOs unidimensionais, mas duas FTOs unidimensionais em
duas direqoes s~o frequentemente usadas como uma medida minima". De

modo geral tais direyoes s~o escolhidas como a paralela e a
perpendicular ao eixo do tubo, para as quais s~o obtidas as FTOs
por meio de exposiy~o de uma fenda posicionada, no centro do campo,
nas direyoes perpendicular e paralela ao eixo do tUbo,
respectivamente. Porem, foi mostrado pelos resultados obtidos no
capitulo anterior que este tipo de avaliay~o n~o e suficiente para
sistemas n~o isotr6picos, sendo necessario avalia-los segundo todas
as orientayoes do campo de radiayao. Os resultados que mostram as
mUdanyas sofridas pela funyao de espalhamento de ponto para varias
regioes do campo provam que e necessario, alem da avaliay~o ao
longo de todas as direyoes, a avaliayao ao longo de toda a extens~o
do campo de radiay~o. E claro que uma avaliayao desse tipo, em
todos os pontos e em todas as direyoes dentro do campo, n~o poderia
tomar por base procedimentos experimentais, uma vez que 0 numero de
"medidas" necessarias seria muito grande 0 que tornaria 0

procedimento extremamente demorado e cansativo. Desse modo para que
se possa realizar uma avaliayao ponto a ponto do sistema, a soluy~o
e se utilizar simulayao computacional, mesmo porque, com 0 avanyo
tecno16gico, os computadores estao se tornando ferramentas cad a



vez mais poderosas e difundidas.
Os resultados apresentados no capitulo anterior mostram que 0

metoda de simula9ao desenvol vido fornece resultados semelhantes aos
obtidos com dispositivos experimentais, 0 que comprova a validade
do modele escolhido para a simula9ao.

6.2 - VALIDADE DO METODO DE AVALIA9AO PONTO A PONTO PELAS FUN~OES
DE TRANSFERENCIA.

A maioria dos procedimentos de controle de qualidade avalia os
sistemas radio16gicos em urn ponto do campo (preferencialmente 0

ponto central). as metodos que avaliam a qualidade da imagem
radiografica atraves de fantomas utilizam, de modo geral, dois
tipos de disposi tivos de teste: os comerciais que apresentam
simulayoes diversas em varios pontos do campo, 0 que fornece
resultados diferentes dependendo do posicionamento do dispositivo,
e os que apresentam objetos continuos, tipo esqueleto envolto em
cera. Na real idade, a imagem resul tante deste tipo de teste e
resul tado da iterayao entre as caracter isticas do sistema e do
objeto, fornecendo resultados diferentes para objetos diferentes.
As figuras 6.1 e 6.2 mostram as imagens de dois objetos diferentes
radiografados sob as mesmas condiyoes para 0 mesmo aparelho. Pode-
se notar que a avaliayao do sistema seria diferente se baseada em
uma ou outra imagem. Sendo assim, para se garantir uma avaliayao
criteriosa seria necessario urntipo especifico de fantoma para cada
aplicayao clinica do sistema.

Por outro lado, a imagem das Funyoes de Espalhamento de ponto
obtidas para todo 0 campo de radiayao (figuras 5.1, 5.2 e 5.3) e urn
dado interessante pois se percebe facilmente qual a melhor regiao
dentro do campo de urn determinado aparelho, permi tindo tambem
comparar a qualidade de diversos aparelhos. A utilizayao de
simulayao computacional melhora bastante 0 processo de avaliayao
uma vez que permite aumentar 0 numero de informayoes disponiveis,
ja que as Funyoes de Espalhamento de Ponto simuladas sac bem mais
faceis de serem obtidas que as experimentais. Alem disso a



confecyao de uma matriz de pinhole e urnprocesso bem delicado para
que se consiga bons resultados praticos. 0 processamento das FEPs
para obtenyao das FTOs fornece informayoes de carater quantitativo
sobre a resposta em frequencia do sistema, permit indo comparayoes
mais precisas e previsoes das respostas para determinados objetos.

(i) comparar as diversas regloes de urn sistema permitindo
posicionar as estruturas a serem radiografadas de maneira a obter
a maior nitidez.

(ii) comparar sistemas distintos com relayao a regioes
equivalentes permitindo escolher 0 melhor aparelho.

(iii) estudar uma regiao especifica de urndeterminado sistema
para obter uma previsao de sua resposta corn relayao as distoryoes
que serao inseridas na imagem.

Tanto no caso da comparayao entre pontos do mesmo aparelho,
como tambem entre pontos equivalentes para aparelhos distintos, a
informayao dada pelo volume e que permite que se defina quais as
melhores respostas. A ideia basica e que pontos que possuem volume
maior estao associados a uma melhor nitidez da imagem (para urn
mesmo objeto), implicando ern frequencias de corte maiores nas
var ias direyoes do plano de frequencias, indicando desta forma
regioes capazes de produzir imagens corn menor area de penumbra e
maior area de sombra.

Uma outra informayao, importante na analise da resposta dos
sistemas ponto a ponto, e 0 formato da base do grafico da FTM bi-
dimensional, que pode ser obtido atraves da proj eyao da vista
superior do mesmo. Esta vista fornece a informayao de como sac as
frequencias de corte de lQminimo ern todas as direyoes do plano de
frequencias, propiciando a prevlsao de como urn determinado objeto
sera deformado quando for feita sua imagem naquela determinada



regiao. Ernurnaparelho ideal (isotropico), essa projeyao da base do
grafico teria 0 formato de uma circunferencia, 0 que implicaria ern
uma mesma resposta para todas as direyoes do plano. Em sistemas
reals, porem, isso nao ocorre e a projeyao da base ira fornecer,
entao, uma nOyao da deformayao que sera inserida na imagem do
objeto. Ern situayoes radio16gicas nas quais as dimensoes do objeto
sej am pr6ximas as dimensoes do ponto focal, essa tendencia a
deformayao sera mais pronunciada, sendo possivel encontrar
situayoes nas quais a forma da imagem de determinados objetos se
aproxima bastante da forma da base do grafico da FTM-2D obtido para
a regiao estudada.

A informayao fornecida pelo "desenho" da base dos graficos,
por permitir uma "previsao qualitativa" da deformayao da imagem,
possibilita tambem a comparayao das regioes, uma vez que pode-se
tomar por criterio que, quanta menor a deformayao da imagem, melhor
a qualidade da informayao fornecida pelo sistema. Esta analise pode
servir inclusive como criterio de decisao em situayoes nas quais as
regioes estudadas apresentem um mesmo valor para 0 volume.



FIGURA 6.1 - Matriz de Aneis - aparelho 3
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FIGURA 6.2 - Matriz de Fios Radiais - aparelho 3
122



REFERENCIAS nmLIOGRAFICAS

[ARDRAN68]
ARDRAN,G.M.; CROOKS,H.E.
quality. British Journal
Mar.1968.

Checking diagnostic
of Radiology, n.41,

X-ray beam
p.193-198,

[ARNOLD79]
ARNOLD,B.A.i EISENBERG,B.E.i BJARNGAARDiB.E. Magnification
mammography: a low-dose technique. Radiology, v.131, n.3,
p.743-749, Jun.1979.

[BEETLESTONE58]
BEETLESTONE,A.i THURMER,G. Some considerations of focal spot
sizes. Brit. J. Radiol., v.31, n.369, p.492-496, Set.1968.

[BERGERON74]
BERGERON,R.T. Manufacturers designation of diagnostic X-ray
tube focal spot size: a time for Candor. Radiology, v.l1l,
n.2, p.478-488, May 1974.

[BLOCH66]
BLOCH,P.i HALE,J. Calibration of potencial of X-ray generators
in the diagnostic energy region. Physics in Medicine and
Biology, v.11, n.4, p.577-587, 1966.

[BOOKSTEIN71]
BOOKESTEIN,J.J.;
Radiology, v.98,

STECK,W. Effective focal
n.1, p.31-33, Jan.1971.

[BRUBACHER73]
BRUBACHER,P.i MOORES,B.M. The modulation transfer function of
the focal spot with a twin-peaked intensity distribution.
Radiology, v.107, p.635-640, Jun.1973.

[BURGESS77.a]
BURGESS,A.E. Focal spots: I. MTF Separability. Investigative
Radiology, v.12, n.1, p.36-43, Jan/Feb.1977.

[BURGESS77.b]
BURGESS,A.E. Focal
Radiology, v.12, n.1,

spots: II. Models.
p.44-53, Jan/Feb.1977.



[BURGESS77.c]
BURGESS,A.E. Focal spots: III. Field Characteristics.
Investigative Radiology, v.12, n.l, p.54-61, Jan/Feb.1977.

[CRADDUCK66]
CRADDUCK,T.D.; FEDORUCK,S.O.; REID,W.B. A new method of
assessing the performance of scintillation cameras and
scanners. Physics in Medicine and Biology, v.11, n.3, p.423-
435, 1966.

[CRUTY80]
CRUTY,M.R.; GHILARDI NETTO,T. Evaluation of the spectral
response of the Wisconsin Mammographic KVp cassettes. Medical
Phisics, v.7, n.2, p.151-156, JanjFeb. 1980.

[DAVISON68]
DAVISON,M.; REECKIE,D. Measurement of peak voltage diagnostic
X-ray generators. Physics in Medicine and Biology, v.13, n.4,
p.643-651, 1968.

[DOI73]
DOI,K.; ROSSMANN,K. Computer simulation of small blood vessel
imaging in magnification radiography. In: Small Vessel
Angiography (Imaging, Morphology, Physiology and Clinical
Applications). st. Louis, The C.V. Mosby Company, p.6-12,
1973.

[DOI74.a]
DOI,K.; ROSSMANN,K. Evaluation of focal spot distribuition by
RMS value and its effects on blood vessel imaging in
angiography. Proceeding of the Society of Photo-optical
Instrumentation Engineers, v.47, p.207-213, Aug.1974.

[DOI74.b]
DOI,K.; ROSSMANN,K. The effect of radiographic magnification
on blood vessel imaging with various screen-film systems. Med.
Phys., v.l, n.5, p.257-261, Sep-Oct.1974

[DOI7S.a]
DOI,K.; ROSSMANN,K. Measurement of optical and noise
properties of screen-film systems in radiography. SPIE:
Medical X-Ray Photo-optical Systems Evaluation, v.56, p.45-53,
1975.

[DOI7S.b]
DOI,K.; FROMES,B.; ROSSMANN,K. New device for accurate
measurement of the X-ray intensity distribution of X-ray tube
focal spots. Med. Phys., v.2, n.5, p.268-273, Sep-Oct.1975.



[DOI7S.c]
DOI,K.; ROSSMANN,K. Evaluation of focal spot distribution by
RMS value and its effect on blood vessel imaging in
angigraphy. SPIE: Application of Optical Instrumentation in
Medicine III, v.47, p.207-213, 1975.

[DOI7S.d]
DOI,K.; ROSSMANN,K. Effect of focal spot distribution on blood
vessel imaging in magnification radiography. Radiology, v.114,
n.2, p.435-441, Feb.1975.

[DOI7S.e]
DOI,K.; ROSSMANN,K. X-ray images of small blood vessels in
angiography: question of isoplanatism. Med. Phys., v.2, n.6,
p.301-306, Nov-Dec.1975.

[DOI77.a]
DOI,K. Field characteristics of geometric unsharpness due to
the X-ray tube focal spot. Med. Phys., v.4, n.1, p.15-20, Jan-
Feb.1977.

[DOI77.b]
DOI,K.; LOO,L.-N.; ROSSMANN,K. Validity of computer simulation
of blood vessel imaging in angiography. Med. Phys., v.4, n.5,
p.400-403, Sep-Oct.1977.

[DOI82.a]
DOI,K. ET AL. MTFs and Wiener spectra of radiographic screen-
film systems. Part I: interlaboratory comparison of
measuremnts. HHS Publication FDA 82-8187, U.S. Department of
Healt and Human Services, Bureau of Radiological Healt,
Maryland, 1982, p.6-38.

[DOI82.b]
DOI,K.; LOO,L.-N.; CHAN,H.-P. X-ray tube focal spot sizes:
comprehensi ve studies of their measurement and effect of
measured size in angiography. Radiology, v.144, n.2, p.383-
393, Jul.1982.

[EVERSON87]
EVERSON,J.D.; GRAY,J.E. Focal spot measurement: comparison of
slit, pinhole and star resolution pattern techniques.
Radiology, v.165, n.1, p.261-264, Oct.1987.

[FRERE82]
FRERE,A.F. Investigacoes de Qualidade de Imagens
com um sistema Dens itometr ico Computador izado.
IFQSC/USP, 1982. Tese (Doutoramento), 148p.

Radiol6gicas
Sao Carlos,



[FRERE90]
FRERE, A.F. Estudo da Caracteristica de Campo de sistemas de
Imagem Radio16gica. Sao Carlos, EESC/USP, 1990. Tese (Livre-
Docencia). 150p.

[GHILARDI85]
GHILARDI NETTO,T.; CAMERON,J.R.
penetrameter. Medical Physics,
Mar/Apr.1985.

An
v.12,

inexpensive KVp
n.2, p.259-260,

[HAUS77]
HAUS, A.G. ET AL. Sensitometry in diagnostic radiology,
radiation therapy and nuclear medicine. J. Appl. Photo Eng.,
v.3, n.3, p.114-124, 1977.

[KEMP58]
KEMP,F.H.; NICHOLS,A.F. Focal spot sizes. Brit. J. Radiol.,
v.31, n.369, p.486-488, Sep.1958.

[KUBALEK82]
KUBALEK,J.; SABOL,J. Some
discrimination in scintillation
v.15, n.2, p.52-58, Jun.1982.

aspects of pulse shape
detectors. TESLA Eletronics,

[KUNTKE57]
KUNTKE,A.H.G. On the determination of roentgen tube focal spot
sizes by pin-hole camera roentgenography. Acta Radiol, v.47,
p.55-64, 1957.

[LUBBERTS67]
LUBBERTS,G.;
associated
radiography.
Jan.1967.

ROSSMANN,K. Modulation transfer
with geometrical unsharpness in
Phys. in Med. & Bio!., v.12, n.1,

function
medical

p.65-77,

[MACHAD088]
MACHADO,L.M.R.C. Avaliagc3.o da Qualidade de Sistemas
Radiograficos Utilizando as Fungoes de Transferencia. Sao
Carlos, EESCjUSP, 1988. Dissertayc3.o (Mestrado), 223p.

[MATSUI85]
MATSUI,H. i ONO,K. A uniform focal spot X-ray tube with
improved MTF and KW rating. Radiology, v.156, n.l, p.227-230,
Jul.1985.

[MATTSSON68]
MATTSSON,O. Focal spot variations with exposure data
important factors in daily routine. Acta Radiol. Diag., v.7,
p.161-169, 1968.



[METZ79)
METZ,C.E.; DOI,K. Transfer function analysis of radiographic
imaging systems. Phys. in Med. & Biol., v.24, n.6, p.1079-
1106, Dec.1979.

[MILNE74]
MILNE,E.N.C. Characterizing focal spot performance. Radiology,
v.111, n.2, p.483-486, May 1974.

[MORGAN62]
MORGAN,R.H.
Roentgenol. ,

The frequency response function.
v.SS, n.l, p.175-186, Jul.1962.

[NICKOLOFF90]
NICKOLOFF,E.L.; DONNELLY,E.; EVE,L.; ATHERTON,J.V.; ASCH,T.
Mammographic resolution: influence of focal spot intensity
distribution and geometry. Med. Phys., v.17, n.3, p.436-447,
May-Jun. 1990.

[PRASAD77]
PRASAD,S.C.; HENDEE,W.R.
dimension of X-ray tube
p.235-238, May-Jun.1977.

Effecti ve size of the transverse
focal spots. Med. Phys., v.4, n.3,

[RA069]
RAO,U.V.G.; BATES
ray focal spots.
Jan.1969.

L.M. The modulation transfer function of X-
Phys. Med. & Biol., v.14, n.1, p.93-106,

[RA070]
RAO,U.V.G.; BATES,L.M. Effective dimensions of roentgen tube
focal spots based on measurements of the modulation transfer
function. Acta Radiol. (THER), v.9, p.362-368, Aug.1970.

[RA071]
RAO,U.V.G. A new metod to determine the focal spot size of X-
ray tubes. Am. J. Roentgen, v.III, n.3, p.628-632, Mar.1971.

[ROBERTSONS8]
ROBERTSON,C.W.; WATSON,G. Precise measurement of focal spot
areas in diagnostic X-ray tubes and their applications in tube
development. Brit. J. Radiol., v.48, n.571, p.489-491,
Set.1958.

[ROBINSON7S]
ROBINSON,A.; GRIMSHAW,G.M. Measurement of the focal spot size
of diagnostic X-ray tubes a comparison of pinhole and
resolution methods. Brit. J. Radiol., v.48, n.571, p.572-580,
Jul.1975.



[ROSSMANN64]
ROSSMANN, K.; LUBBERTS,G.; CLEARE,H.M. Measure of the line
spread function of radiographic systems containing fluorescent
screens. J. opt. Soc. Am., v.54, n.2, p.187-190, Feb.1964.

[ROSSMANN69]
ROSSMANN, K. Point Spread Function, Line Spread Function and
Modulation Transfer Function. Radiology, v.93, n.2, p.257-272,
Aug.1969.

[SCAFF79]
SCAFF,L.A.M. Bases
Terapia. Sao Paulo,

Fisicas
sarvier,

da Radiologia:
1979, 334p.

[SCHIABEL88]
SCHIABEL,H. Analise da gualidade de feixes de
unidades mamograficas atraves do desenvolvimento
medidores da KVP. Sao Carlos, EESC/USP, 1988.
(mestrado) .225p.

raios-x em
de sistemas
Dissertayao

[SCHIABEL92]
SCHIABEL, H. Proposta de simula<;ao computacional para Avalia<;ao
de Sistemas de Imagem Radiol6gica pelo Metodo das Fun<;oes de
Transferencia. Sao Carlos, IFQSC/USP, 1992. Tese
(Doutoramento). 206p.

[SHIABEL93.a]
SCHIABEL,H.; FRERE,A.F. Radiographic systems evaluation:
obtaining the MTF by simulation. SPIE - Biomedical Image
Processing and Biomedical Visualization, v.190S, p.766-773,
Jan/Feb 1993.

[SCHIABEL93.b]
SCHIABEL,H.; FRERE,A.F.; AZEVEDO-MARQUES, P.M. The need for
investigating the optical transfer functions in several field
orientations for nonisotropic radiographic systems. Med. Ph~
v.20, n.4, p.999-100S, Jul/Aug 1993.

[SPIEGLER72]
SPIEGLER, P.;
of the star
Mar.1972.

BRECKINRIDGE,W.C. Imaging of focal spot by means
test pattern. Radiology, v.102, p.679-684,

[STANTON66]
STANTON,L.; LIGHTFOOT,D.A.; MANN,S. A penetrameter method for
field KV calibration of diagnostic X-ray machines. Radiology,
n.87, p.423-43S, Jul.1966.



[TAKENAKA68]
TAKENAKA, E.; KINOSHITA, K.; NAKAJIMA, R 0 Modulation Transfer
Function of the intensity distribution of the Roentgen focal
spot. Acta Radiol. (THER), v.7, po263-272, 1968.

[TREFLER76]
TREFLER,M.; GRAY,JoE. Characterization of the imaging
properties of X-ray focal spots. Applied optics, v.1S, n.12,
p.3099-3104, Dec.1976.

[TRINDADE92]
TRINDADE, S.M. M. Urn Sisterna de Sirnulagao para controle de
Qualidade de Imagem Radio16gica Atraves de Mapas de Nitidez.
Sao Carlos, EESC/USP, 1992. Dissertayao (mestrado). 82p.

[WEISE78]
WEISE,H.P. A simple filter method for measuring peak voltage
and inherent filtration of pUlsating potential X-ray machines.
Healt Physics (GB), v.34, n.5, p.483-486, May.1978.

[ZELEPUKHIN84]
ZELEPUKHIN,M.V.; KRUPIN,S.V.; MELESHKO,E.A.; MOROZOV,A.G.;
CHECHIN,A.I.; VORONIN,A.V.; SOKOLOV,A.D. Time and frequency
characteristics of scintillation and semicondutor X-ray
detectors. Instruments and Experimental Techniques, v.27, n.6,
p.1360-1362, Nov/Dec. 1984.

[ZIELER77]
ZILER,E.; PULVERMACHER,H. Evaluation of size and MTF
measurements on X-ray sources. In: 14th. International
Congress of Radiology, Rio de Janeiro, Oct.23-29, 1977.



CONTRIBUI<;OES DO TRABALHO

1. Fornecer urn metodo de avaliayao de sistemas de imagem
radio16gicas malS preclso e menos trabalhoso que os convencionais.

2. Possibili tar a avaliayao pelas funyoes de transferencia de
qualquer unidade radio16gica sem dispositivos especiais e sem
treinamento dos operadores.

3. Comprovar que os metodos atuais de avaliayao de nitidez das
imagens radio16gicas sac de pouca precisao.

4. Alertar sobre possiveis interpretayoes enganosas baseadas em
informayoes fornecidas por simuladores.

5. Possibilitar uma melhor visualizayao de pequenas estruturas
determinando a regiao de melhor nitidez de cada aparelho de raios-
x.

6. Prever as diferentes deformayoes das estruturas radiografadas em
funyao de sua localizayao no campo de radiayao.



SUGESTOES PARA PESQUISAS FUTURAS

o desenvolvimento de um dispositivo experimental simples que
permitisse avaliar a variayao de tamanho da imagem do ponto focal
para duas regioes do campo de radiayao e a inclinayao do anodo nao
serla dificil e tornaria 0 metodo de avaliayao aqui apresentado
ainda mais pratico.

A partir da simulayao da variayao das funyoes de espalhamento
de ponto e possivel preyer qual seria a resposta para objetos
localizados em qualquer regiao do campo de raios-X, apresentando os
resultados em funyao da imagem obtida. Este procedimento tornaria
o processo de avaliayao mais compreensivel para os usuarios dos
sistemas radiol6gicos. Poderia se ampliar a simulayao para objetos
tridimensionais de varias formas e para fontes com distribuiyao de
intensidades variadas.

o estudo do fen6meno que retrata objetos continuos iguais com
nitidez diferente dependendo da sua orientayao no campo de raios-X,
seria tambem relevante.



AI>ENDICE I

LISTAGEM DO PROGRAMA DE SIMULA(AO

(PTO 1.l\1)



% *********************************************************************
% PROGRAMA -> ptol.m
% SUBROTINA Solicitada -> linha.m
% ****************************************************************
*****
~ a -> Dimensao do foco paralela ao eixo do tubo0

~ b -> Dimensao do foco perpendicular ao eixo do tubo0

~ Teta -> Angulo de inclinacao do anodo0

% Alfa -> Angulo de orientacao no campo
% Dfi -> Distancia foco-imagem
% R -> Distancia do centro ao longo do eixo de orientacao Alfa

% *********************************
% Inicializacao de Variaveis
% *********************************
clear
PASSO = 25;
MAXROW 129;

entrada
MAXCOL = 129;

entrada
CONTINUA = 1;

O=FALSO
TO GRAU = 180/pi;-TO RAD = pi/180;
MATRIZ = zeros (MAXROW,MAXCOL) ;

% passo em micro-metros
% nro. de linhas da matriz

% transforma para grau
% transforma para radianos
% matriz de entrada

% *********************************
% Limpa a tela
% *********************************
clc

while CONTINUA == 1
disp ('Digite a=O para encerrar !! ')
disp (' I)

% *******************************************************
% ENTRADA DE DADOS
% *******************************************************
a
if a==O

exit
end

b
Alfa
Teta

input ('b [0.7 mm] ');
= input ('Angulo Alfa [ 0.0 graus] I);
= input ('Angulo Teta [16.0 graus] ');



Raio = input ('Raio [150 mm] · , ) ;.....................
Dfi = input ('Dfi [250 mm] · , ) ;......................
Densil = input ('Densidade la.Faixa [1.0) · , ) ;..........

Densi2 = input ('Densidade 2a.Faixa [2.0] · , ) ;..........
Densi3 = input ('Densidade Ja.Faixa [J.0] · , ) ;..........

% *******************************************************
% TRANS FORMA ANGULOS -> GRAUS PARA RADIANOS
% *******************************************************
Teta = Teta*TO_RAD;
Alfa = Alfa*TO_RAD;

% *******************************************************
% CALCULO E EXIBICAO de a' e b', dimensao perpendicular
% ao eixo catodo-anodo de b'
% *******************************************************
DeltaX = Raio*cos (Alfa);
DeltaY Raio*sin (Alfa);
DeltaCut Dfi *tan (Teta);
Gama = atan (DeltaYj(Deltacut + DeltaX));
Beta = atan (DeltaXjDfi);

a = a*(I+(ljtan(Teta))*tan(Beta))jcos(Gama);
b = b;
disp ( I I )

disp ( I I )

disp ('Novo valor de a : I )

disp (a)
disp (I Novo valor de b : ' )
disp (b)
disp ( I Valor de Gama : ' )
disp (Gama*TO_GRAU)

% *******************************************************
% PREENCHIMENTO DA MATRIZ DE ENTRADA (MATRIZ DE Os e Is)
% *******************************************************
Escala = input ('Digite 0 fator de escala : ');

aa = ((b*1000)jPASSO)*Escala;
bb ((a*1000)jPASSO)*Escala;
x (aaj2) *cos(Gama);
y (aaj2) *sin(Gama);

xm x + MAXCOLj2 + 1 .,
ym MAXROWj2 - Y - bb/2;
xmm = MAXCOLj2 - x + 1.,
ymm MAXROW/2 + Y - bb/2;



for i=l . bb.
xl = xm;
yl = ym +i;
x2 = xmm;
y2 = ymm+i;
if (xl > MAXROW I x2 > MAXROW)

break;
end

if (yl > MAXCOL I y2 > MAXCOL)
break;

end

Densidade = Densil;
if «yl-ym) > 0.7*bb)

Densidade = Densi3;
end
if «yl-yrn) > 0.3*bb)

Densidade = Densi2;
end

% MATRIZ = linha (X2,y2,xl,yl,Densidade,MATRIZ);
MATRIZ = linha (yl,Xl,Y2,x2,Densidade,MATRIZ);

% *******************************************************
% Calcula 0 valor absoluto da FFT Bidirnensional
% *******************************************************
RESULTADO = abs «fftshift (fft2 (MATRIZ))));

% *******************************************************
% Norrnaliza a rnatriz de resultados
% *******************************************************
MaiorValor = 0;
for i=l:MAXROW

for j=l:MAXCOL
if RESULTADO(i,j) > MaiorValor

MaiorValor = RESULTADO(i,j);
end

end
for i=l:MAXROW

for j=l:MAXCOL
RESULTADO (i,j)

% *******************************************************
% Calcula escala dos eixos X eYe plota rnatriz



% RESULTADO em grafica 3D
% *******************************************************
Meia = ( ((MAXROW*PASSO)/1000) )/2;
Inicia = (Meia - Meia*Escala);
Fim = (Meia + Meia*Escala) ;
Inc = (PASSO/1000);
cant = 1;
for i=Inicia: Inc :Fim

if (cant == 129)
break;

end
X(cant) =
Y(cont)
cont

1;
i;
cont + 1;

meshz (X,Y,RESULTADO);
title ('MODULATION TRANSFER FUNCTION ')
x1abe1 ('SPATIAL FREQUENCY - Y')
ylabel ('SPATIAL FREQUENCY - X ')
zlabel ('INTENSITY')
grid on

% *******************************************************
% LOOP permite plotar a figura novamente, apos 0 filtro
% *******************************************************
while CONTINUA

% *******************************************************
% Calcula 0 valor absoluto da FFT Bidimensional
% *******************************************************
RESULTADO = abs «fftshift (fft2 (MATRIZ))));

% *******************************************************
% Normaliza a matriz de resultados
% *******************************************************
MaiorValor = 0;
for i=l:MAXROW

for j=l:MAXCOL
if RESULTADO(i,j) > MaiorValor

MaiorValor = RESULTADO(i,j);
end

end
for i=l:MAXROW

for j=l:MAXCOL
RESULTADO (i,j)

% *******************************************************
% Efetua filtro da matriz resultado -calculo do volume-



% *******************************************************
disp (' ')
disp (' ')
YesNo = input ('Deseja Efetuar Filtragem (SIN) ... : ','s');
if YesNo == IS' I YesNo == IS'

if (a > b)
FatorX = input ('Fator de Corte X [3.5] :
FatorY = input ('Fator de Corte Y [1.1] :

else
FatorX =
FatorY =

end

, ) ;
, ) ;

input ('Fator de Corte X [1.IJ
input ('Fator de Corte Y [3.5]

, ) ;
I ) ;

iPtoCorteX = FatorX*(20/a) i
iPtocorteY = FatorY*(20/b)i

xi = (MAXROW/2 + 1) - iptocorteXi
Xf = xi + 2*iPtocorteXi
Yi = (MAXCOL/2 + 1) - iPtocorteY;
Yf = Yi + 2*iPtocorteY;

for i=l:MAXROW
for j=l:MAXCOL

if (i<Xi I i>Xf)
RESULTADO(i,j) = 0;

else
if (j<Yi I j>Yf)

RESULTADO(i,j) = 0;
end

end

% *******************************************************
% Calcula escala dos eixos X eYe plota rnatriz
% RESULTADO erngrafico 3D
% *******************************************************
Meio «(MAXROW*PASSO)/looo) )/2;
Inicio (Meio - Meio*Escala);
Firn (Meio + Meio*Escala) ;
Inc (PASSO/1000) ;
cont 1;
for i=Inicio: Inc :Firn

if (cont == 129)
break;

end
X(cont) = i;
Y(cont) i;
cont = cont + 1;



meshz (X,Y,RESULTADO);
title ('MODULATION TRANSFER FUNCTION ')
xlabel ('SPATIAL FREQUENCY - Y')
ylabel ('SPATIAL FREQUENCY - Xl)
zlabel ('INTENSITY')
grid on

% *******************************************************
% Calculo do VOLUME
% *******************************************************
Volume = 0;
for i=l:MAXROW

for j=l:MAXCOL
Volume = Volume + RESULTADO(i,j);

end
disp (' I)
disp ('Valor do Volume : I)
disp (Volume)

else
CONTINUA = 0;

end
end

end



dx = x2 - xl;
dy = y2 - yli. abs (dx) ilX =
iy = abs (dy) i
inc = max (ix,iy);
plotx = xli
ploty = yli
FALSE = o·,
TRUE = 1.,
x = 0;
y = 0;

for i=o : inc
x = x + ix;
y = y + iy;
plot = FALSE;

if (x > inc)
plot TRUE;
x x - inc;
plotx = plotx + sign(dx);

end

if (y > inc)
plot TRUE;
y = Y - inc;
ploty = ploty + sign(dy);

end

if (plot == TRUE)
MATRIZ (plotx,ploty) = Densidade;

end
end
I = MATRIZ;
return;

::::::m



APENDICE II

GRAFICOS DAS FTl\1s - EXEMPLOS
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