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SINOPSE 

O objetivo do trabalho é o estudo das possibilidades de utili. 

zação de filmes do tipo Raio-X Industrial, no levantamento de pro 

jeções a serem usadas nas reconstruções de imagens (Tomografia Com 

putadorizada). 

A motivação deste estudo está na possibilidade de unir a fle

xibilidade de utilização de filmes e a simplicidade de seus equi

pamentos auxiliares a um método de inspeção sofisticado. 

Nas irradiações para o levantamento das curvas característi -

cas e das projeções, utilizamos Amerício-241 como fonte de raios-

gama. 

A digitalização dos filmes foram feitas utilizando-se os 

microdensitômetros PDS 1010A (Sistema Onsad) do Observatório Na -

cional/CNPq e do MD100 do nosso laboratório, com janelas quadra -

das variáveis de 50 a 200pm. 

Na avaliação dos filmes fizemos análise de ruído, resolução 

espacial, contraste e velocidade dos filmes, juntamente com a de

finição de normas para o levantamento de projeções, que apresenta 

mos neste trabalho. 



1. INTRODUÇÃO 

Os ensaios não destrutivos tornaram-se essenciais ao desen -

volvimento de indústria moderna, sendo utilizados em controle de 

qualidade e inspeção. 0 método radiográfico é um deles. 

0 método radiográfico adota a propriedade de atenuação de ra

diação para examinar o interior de materiais e conjuntos lacra 

dos, fornecendo imagens longitudinais do objeto plano radiográfi

co. 

Outro método de ensaio não destrutivo que vem apresentando 

grandes avanços nos últimos anos é a Tomografia Assistida por Com 

putador. A técnica tomográfica permite a reconstrução de seções 

transversais bidimensionais do objeto inspecionado, a partir do 

processamento de múltiplas projeções unidimensionais do mesmo, on 

de as projeções são obtidas pela interação da radiação com a mate 

ria. 

Neste trabalho apresentamos um estudo de técnicas de determi

nação de projeções através de digitalização de imagens de partes 

radiográficas, juntamente com a análise de ruído em filmes, quan

do utilizados como detetores de radiação em Tomografia Computado

rizada (TC) . 

2. TOMOGRAFIA UTILIZANDO FILMES COMO DETETORES 

Em Tomografia Computadorizada (TC) a estrutura interna do 

objeto é reconstruída a partir do processamento de múltiplas pro

jeções do mesmo. Com o uso de filmes, as projeções são determina

das a partir de um conjunto de exposições radiográficas , numa 

distribuição angular discreta, onde cada projeção corresponde a 

um perfil radiográfico definido pelo ângulo de rotação do corpo 

de prova em relação a sua orientação inicial. 

Os dados numéricos das projeções são obtidos através de leitu 

ras de densidade ótica em cada perfil radiográfico. Estas leitu -

ras fornecem medidas dos diferentes graus de atenuação da radia -

ção na seção transversal do objeto. 

A espessura da seção reconstruída e as dimensões das células 

na matriz de reconstrução, são definidas em função do tamanho da 

janela de leitura de densidade ótica. Neste sistema, o filme atua 

como um conjunto de detetores alinhados de forma contínua, onde 

cada leitura corresponde ao sinal de um detetor. 
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-Uma das vantagens do método é a possibilidade de se obter uma 

melhor resolução geométrica na imagem reconstruída, a partir da 

utilização de janelas da ordem de microns. 

Com a utilização dos detetores convencionais este nível de 

resolução torna-se inviável, primeiro pela dificuldade técnica de 

se construir colimadores com aberturas reduzidas e, segundo pela 

diminuição considerável da intensidade do feixe de radiação che -

gando ao detetor. 

Na implementação do método proposto é necessário uma análise 

cuidadosa dos problemas de identificação, em cada perfil radiográ 

fico, da sessão de interesse para reconstrução e de definição de 

um ponto de referência, comum a todas as projeções, para o início 

das leituras microdensitométricas. 

Visto que este é um método de características "off-line" é 

preciso que se defina um sistema de orientação que possa ser recu 

perado nas diferentes faces do processo, a saber: exposição do 

objeto, revelação e leitura microdensitométrica do filme. Ambigüi 

dade na definição dos parâmetros de leitura, podem conduzir a 

problemas de centralização do objeto, produzindo distorções na i-

magem reconstruída. 

3. METODOLOGIA 

3.1 - Determinação de Projeções 

0 problemas da identificação da seção a ser reconstruída 

pode ser resolvido com a utilização de um sistema de marcação, fi 

xo em relação ao objeto, composto de dois marcadores de chumbo 

com perfurações alinhadas (Fig.IA). As leituras microdensitoinétri. 

cas são realizadas sobre uma linha imaginária definidas pelos pon 

tos na imagem dos marcadores (Fig.lB). 

Em sistemas com janelas de leitura da ordem de microns, 

neste trabalho utilizamos janelas de 50 a 200ym, a definição do 

ponto de referência para o início das projeções deve ser vista 

com maior cuidado, devido a dificuldades de se obter marcadores 

com esta precisão. 

Como sistema alternativo, consideramos uma haste cilín

drica e definimos as projeções, tendo como referência seus limi -

tes laterais. Para identificação destes limites, utilizaremos o 



método descrito por Gebureck e outros (1). Este método propor

ciona o reconhecimento dos limites do cilindro, tendo como base 

o cálculo do "unsharpness" geométrico na imagem projetada no fil

me (Fig.lB). 
OBJETO 

SEcKo RECONSTRUÍDA 

IA 

CHUMBO 

IB 

_fiBjiEJO 
' INICIO DASPROJECSES 

MARCAÇÃO 

Figura 1. a) disposição dos objetos na irradiação, b) esquema dê 

imagem no filme. 

3.2 - Análise de Ruído 

Independente das características físicas e operacionais 

de um dado sistema de deteção e do contexto em que se realiza o 

experimento, o sinal extraído como resposta deste sistema apresen. 

tara contribuições de origem externa ao processo que a princípio 

se quer detetar. Estas contribuições são chamadas genericamentede 

ruído (Fig.2). Em nossa análise vamos classificar o ruído em dois 

tipos, de acordo com sua origem. Trataremos o ruído devido a ra

diação secundária e o ruído inerente ao sistema de deteção. 
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Figura 2 - Exemplo de sinal com e sem ruído. 

3.2.1 - Ruído devido a Radiações Secundárias 

A radiação secundária é produzida no objeto ins 

pecionado e em outros elementos do sistema, através do processo 

de interação por espalhamento Compton da radiação primária. A in

tensidade relativa da radiação secundária é função de fatores co

mo: a energia da radiação, espessura do objeto, composição, etc. 

Uma importante característica de sistemas que 

utilizam detetores eletrônicos é a possibilidade de utilização de 

elementos de instrumentação de apoio, para a discriminação de 

sinais associados a radiações secundárias. 

No caso da utilização de filmes, os efeitos da 

radiação secundária podem ser tratados com a utilização de "Fil

tros Físicos", tais como: intensificadores, grades, filtros de 

chumbo, etc. 

3.2.2 - Ruído Inerente 

0 ruído inerente depende das características do 

sistema de deteção para os filmes. O ruído depende principalmente 

do tamanho dos grãos fotográficos, da distribuição destes grãos 

na emu 1 sã o e do processo de revelação. Além disso, os eventos de 

absorção dos fótons são registrados de forma randômica e seu nume. 

ro difere de uma área do filme para outra, o que é estatisticamen 

te justificado. 

Existem vários métodos que visam melhorar a 

qualidade dos sinais, alguns utilizando a teoria de filtragem. Se 

o î-j.Enia apresenta uma resposta linear, onde o ruído ^•v.^.^nde 
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do sinal (ruído randômico), o processo é simplificado. Um filtro 

bem simples, aplicado a esta situação, ê o filtro de Wiener-Hopf 

(2). 

Neste trabalho estamos interessados também, em 

avaliar o comportamento do ruído do filme, em diferentes regiões 

de densidade ótica, para uma possível aplicação do filtro de 

Wiener-Hopf. 

4. AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL 

Para analisar as técnicas propostas neste trabalho, utiliza -

mos um sistema de irradiação simplificado. 0 sistema é composto 

basicamente de um suporte para uma fonte de radiação gama, um 

plano para fixação do objeto e um suporte para o filme, em forma 

de arco centralizado com a fonte. 
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Utilizamos uma fonte de Am, com atividade de 3,7x10 Bq e 

o filme FUJI IX-100 de granulação fina. A curva característica do 

filme está apresentada na figura 3. 

Após as irradiações e revelações, os filmes foram digitaliza

dos utilizando-se os microdensitômetros PDS 1010A do Observató

rio Nacional e o sistema MD 100 do nosso laboratório. As abertu -

ras de janelas utilizadas foram de 50, 100, 150 e 200um. 

Para estudar o comportamento do ruído inerente, irradiamos um 

conjunto de amostras de filme, com diferentes tempos de exposi

ção. No sistema de irradiação utilizado, a forma em arco para o 

suporte do filme, garante uma exposição uniforme ao longo das a-

mostras. Assim, a flutuação dos valores de densidade em torno do 

valor médio fornece uma amostragem do ruído. 

5. RESULTADOS 

Com os dados experimentais, foram obtidos curvas da variação 

do ruído em função da janela de leitura de densidade ótica (Figu

ra 4) e, em função da densidade ótica média, para uma abertura 

de janela de 50pm (Figura 5). 

Com relação a Figura 4 podemos observar o decréscimo do ruído 

com o aumento da abertura de janela de leitura. Este resultado po 



t * 

t . l 

1.6 

w 
o 
S 1.1 
z 
hi 
O 

.1 

IE*0 
I i » r-r-, r 

IE»I 
EXPOSIÇÃO RELATIVA 

i i i i i1 

IC«2 

Figura 3 - Curva característica do filme FUJI IX-100. 

de ser explicado a partir de considerações estatísticas em função 

da razão entre a área de leitura e a área média do grão fotográfi 

co. 

Na Figura 5, o ruído (representado pela variância) apresenta 

um comportamento regular na região linear da curva característi -

ca, apresentada na figura 3. 

Para a avaliação do comportamento do ruído inerente, foram 

obtidos gráficos da distribuição de freqüência (freqüência em fun 

ção da densidade) para diferentes regiões de densidade. 

As Figuras 6, 7 e 8 apresentam uma comparação entre a distri

buirão de freqüência normal (Gaussiana) esperadas, e a o ^ : u a a 



partir dos dndos experimentais, em amostras com valores médios 

de densidade ótica de 0.54, 2.44 e 2.83, e desvio padrão de 0.02. 

0.04 e 0.05 respectivamente. Os resultados indicam um comportamen 

to Gaussiano para o ruído. Em regiões de maior densidade ótica 

dentro da faixa linear da curva característica (Fig.7 e 8), em 

contraste com a região de menor densidade (Fig.6). 

A Figura 9 mostra a projeção de um perfil radiográfico de um 

cilindro de alumínio com diâmetro de 5mm, obtido conforme o item 

3.1. O resultado indica a necessidade de utilização de filtros so 

bre as projeções, para garantir uma reconstrução de melhor quali

dade. 

6. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados, podemos concluir que é possível uti 

lizar filtros adaptativos, como o de Wiener-Hopf para o tratamen

to das projeções levantadas em perfis radiográficos, obtidos em 

exposições em regiões de maior densidade ótica dentro da faixa 

linear da curva característica. 

A definição da abertura de janela de leitura, deve ser feita 

a partir de uma análise de custos e benefício, visto que, confor

me os resultados apresentados (Fig.4), a diminuição arbitrária des 

te parâmetro, acarreta um ganho considerável no nível de ruído 

das leituras de densidade ótica. 
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Figura 6 - Comparação da distribuição de densidade ótica e distri 

buição normal, para X * 0.54 
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Figura 7 - Comparação da distribuição de densidade ótica e distri 

buição normal, para X * 2.44. 
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Figura 9 - Projeção experimental de um c i l i n d r o de alumínio. 


