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Abstract
This work presents an algorithm for three-dimensional digitai image reconstruction

Such algontm is based on the combination of both a Fast Fourier Transform method with
Hamming Window and the use of a tri-linear interpolation function The algorithm allows
not oniy the generation of three-dimensional spatial spin distribution maps for Magnetic
Resonance Tomography data but also X and v-rays linear attenuation coefficient maps for
CT scanners. Results demonstrates the usefulness of the algorithm in three-dimensional
image reconstruction by doing first two-dimensional reconstruction and rather after
interpolation. The algorithm was developed in C++ language, and there are two available
versions: one under the DOS environment; and the other under the UNIX/Sun environment

Resumo
Este trabalho tem por objetivo apresentar um sistema para a reconstrução

tridimensional de imagens, partir de dados bidimensionais obtidos com tomógrafos de
ressonância magnética e raio-X Apresenta-se também uma análise dos dados obtidos
pelo algoritmo desenvolvido. Para a reconstrução das projeções bidimensionais são
utilizadas técnicas baseadas em transformada rápida de Fourier (FFT). a qual adequa-se
bem às condições de aquisição dos dados além de apresentar bons desempenho e
exatidão. Para a geração dos dados tridimensionais foi utilizada a técnica de interpolação
trilinear. No projeto^ também são utilizadas ferramentas já implementadas para a
visualização das imagens tridimensionais apresentando-as através de vários planos do
volume. O trabalho foi desenvolvido em linguagem C++ e ambiente UNIX para plataforma
Sun workstation.

Introdução
Até a pouco tempo, o processamento de imagens era restrito a sistemas de alto

custo. Isto ocorria, principalmente devido à capacidade das arquiteturas requeridas.

Recentemente os novos computadores disponíveis com grande capacidade da memória
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e velocidade bem como a crescente capacidade de interfaceamento, tèm diminuído o

custo e possibilitado o processamento próximo ao tempo real, conseguindo assim, não

somente um maior acesso, como também um amplo campo de aplicações.

A Medicina e a Computação Gráfica têm trabalhado juntas auxiliando no

diagnóstico médico como por exemplo, o uso da reconstrução de imagens da anatomia

humana. Muitos instrumentos modernos de imagens médicas são baseados em mini ou

microcomputadores digitais, encontrando-se entre eles a tomografia computadorizada

(CT), a tomografia por ressonância magnética (MRT), ultrasom (US), a técnica de imagem

digital vascular (DVI), a medicina nuclear, e a tomografia por emissão de positrons (PET).

Estes instrumentos e técnicas têm por objetivo a produção de diagnósticos com

fornecimento de informações morfológicas e funcionais confiáveis apresentadas

rapidamente. Além disso, estes instrumentos fornecem um grande número de imagens

(secções ou fatias tomográficas), as quais possibilitam uma reconstrução dos dados

originais.

Embora a utilização destas tecnologias venha se popularizando, ainda há muita

contribuição a ser realizada, pois os procedimentos gráficos utilizados em aplicações

médicas, requerem um aprimoramento maior. Estes procedimentos envolvem a utilização

de muita memória e poder computacional para o tratamento dos dados, principalmente em

se tratando de imagens tridimensionais a serem apresentadas em monitores coloridos, de

alta resolução, e processadores vetoriais. entre outros [Rhodes(1993)] Uma forma de se

apresentar um órgão ou parte de um corpo em uma imagem tridimensional (3D), pode ser

empilhando-se fatias bidimensionais (2D) do mesmo [Udupa(1991)].

A tomografia tem ainda se mostrado útil dentro de outras áreas, como por

exemplo, na área agrícola para a medida do conteúdo de água e da densidade de solos,

em sistemas industriais de inspeção, além de outras.

Os métodos utilizados neste trabalho para a reconstrução de imagens

tridimensionais a partir de imagens bidimensionais, podem ser utilizados tanto para dados

obtidos por MRT ou como para os dados obtidos por CT

Motivação
Este trabalho foi concebido para apoiar, em particular, dois tomógrafos, sendo um

deles o tomógrafo que utiliza a técnica de Ressonância Magnética (RM) desenvolvido no

Instituto de Física de São Carlos - USP (Tannus(1987)] e o minitomógrafo dedicado ao

estudo de física dos solos (Cruvinel(1987)(1990)], desenvolvido também, em São Carlos,

no Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Instrumentação Agropecuária

(CNPDIA - EMBRAPA).
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Para a melhor utilização dos dois tomógrafos na prática clínica e em física dos

solos é muito importante a reconstrução 3D No caso do MRT, cuja principal utilização é

voltada a diagnósticos clínicos, com o resultado do projeto desenvolvido, é possível

oferecer ao médico informações sobre os órgãos internos, como disposição, dimensão,

anormalidades, através de imagens bidimensionais que podem ser manipuladas

tridimensionalmente. De outra forma as informações contidas nas imagens seriam apenas

coletadas implicitamente ou através de um procedimento cirúrgico. Implementando-se tal

funcionalidade no minitomógrafo do CNPDIA, torna-se também possível a geração de

mapas tridimensionais, como por exemplo, da água em amostras de solos ou em meios

porosos

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizadas técnicas de reconstrução

baseada em Transformada Rápida de Fourier (FFT), a qual apresenta vantagens quando

comparada a outros métodos de reconstrução [Brigham (1988)]. Esta técnica apresenta

ainda bons desempenho e exatidão além de um baixo tempo computacional, sendo flexível

para o uso em computadores dedicados. Com o objetivo de se compor as imagens

reconstruídas a partir dos dados obtidos pelo minitomógrafo de raio-X, é também utilizado

o algoritmo de retroprojeção utilizando-se janela de Hamming [Brook(1983)j [Kak(1986)].

A apresentação das imagens é realizada por um sistema desenvolvido no ICMSC

para a apresentação de imagens tridimensionais com tratamento bidimensional, e também

um conjunto de ferramentas básicas para a análise quantitativa das imagens geradas,

como por exemplo com o uso de histogramas

O projeto foi desenvolvido em linguagem C e possui uma versão para a geração

de imagens bidimensionais para a plataforma PC em ambiente WINDOWS e outra versão

para a geração de imagens tridimensionais para SPARC 2 da Sun MicroSystems

executando sobre UNIX e utilizando bibliotecas do toolkit X-View

A Transformada de Fourier
A popularidade da Transformada de Fourier (FT) é evidenciada pela grande

variedade de áreas de aplicações Entre elas está a engenharia biomédica, tratamento de

imagens médicas, processamento de sinais, espectroscopia, análise metalúrgica, análise

de sistemas não lineares, análise mecânica, análise geofísica, simulação e síntese

musical. O objetivo deste capítulo é fornecer a base para a aplicação da FT em imagens

médicas. Para maiores detalhes ver [Bri88].

A essência da transformada de Fourier é decompor ou separar o perfil de onda em

uma soma de senoidais de diferentes freqüências Compondo estas somas senoidais em

sua forma original obtém-se a transformada de Fourier do perfil de onda. A representação
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típica da transformada de Fourier é um diagrama que mostra a amplitude e a frequência

de cada um dos senoidais

Matematicamente, esta relação é mostrada por

(I)

onde h(t) é o perfil de onda a ser decomposto em uma soma de senoidais (função tempo

da variávei), H(f) é a transformada de Fourier de h(t) (função frequência da variável), e

j = /^T Assim t é tempo e f é freqüência. Os símbolos em minúsculo representam uma

função do tempo enquanto que os símbolos em maísculo representam a FT da função. Se

a integral existe para cada valor do parâmetro f. então a Eq. 1 define H(f), a transformada

de Fourier de h(t).

Se o perfil de onda h(t) não for periódico, tal como uma onda quadrada, então a

FT será uma função contínua de freqüência, isto é, h(t) é representada pela soma de

senodais de todas as freqüências. Para ilustração, considere o pulso em forma de onda

e sua transformada de Fourier, como mostra a figura 1. Neste exemplo, a FT indica que

as freqüências senoidais se tornam indistinguíveis uma de outra e que para se obter o

resultado é necessário

considerar todas as freqüências.

A transformada de

Fourier é então uma

representação no domínio da

freqüência de uma função Ou

seja, ela contém a mesma

informação que a função original,

somente difere na maneira de

apresentação.

Em geral, a transformada

de Fourier pode ser representada

em termos de números
Figura 1 - Transformada de Fourier de um perfil de onda

complexos.

(2)

onde R(f) é a parte real da FT,

l(f) é a parte imaginária da FT,
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theta(f) é o ângulo de fase da FT e é dado por tan (I(f)/R(f)]

|H(f)| é a amplitude ou espectro de Fourier de h(t) e é dado por

Há também a possibilidade de se compor uma imagem a partir de sua

transformada de Fourier utilizando-se a chamada Transformada Inversa de Fourier que

é definida como:

Esta equação permite a determinação de uma função do tempo a partir de sua FT

Se as funções h(t) e H(f) são relacionadas pelas Eqs.1 e 4, as duas funções são

denominadas de o par da FT

Assim, a inversa da FT é a representação no domínio do tempo de uma função

Como muitas aplicações que envolvem a transformada de Fourier utilizam um

computador para sua implementação, torna-se necessário discretizar a fómula contínua

da FT.

É necessário modificar o par da FT de tal modo que o par possa ser utilizado por

um programa computacional. Este par modificado, denominado de Transformada Discreta

de Fourier, deve ser tão próximo quanto possivel da Transformada contínua de Fourier

Para determinar a FT de h(t) em termos de técnicas de análise digital, é preciso

amostrar h(t) utilizando-se Séries de Fourier [Bri88], Assim, sendo T o intervalo de

amostragem, se a função h(t) é contínua em t = nT, para n = 0, +-1, +-2...., então a

amostragem de h(t) em tempo igual a T é expressa por:

]T nl) (5)

h(t) é denominado o perfil de onda h(t) amostrado com intervalo de amostragem T A

função amostrada h(t) é então uma seqüência infinita de impulsos equidistantes, cuja

amplitude é dada pelo valor de h(t) correspondente ao tempo de ocorrência do impulso.

O teorema de amostragem declara que se a FT de uma função h(t) for zero para

todas as freqüências maiores que uma certa freqüência fc, então a função contínua h(t)

pode ser unicamente determinada a partir do conhecimento de seus valores amostrados

como mostra a Eq 5, sendo T=1/2fc.

E, h(t) é dado por
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inlTif (t - nT)

É necessário que a FT de h(t) seja zero para freqüências maiores que fc A função

da freqüência é band-limited na freqüência fe. O termo band-limited quer dizer que a FT

é zero para |f] > fe. O comprimento de banda de um sinal é o comprimento da banda de

freqüência positiva onde a amplitude é diferente de zero. A segunda restrição é que o

espaço de amostragem seja T=1/2fc, isto é, as funções de impulso devem ser separadas

por 1 /T=2fc. Este espaçamento garante que não haja nenhum aliasing, que corresponde

a uma distorção da FT desejada. Ou seja, se a função h(t) não for band-limited, então a

amostragem provocará uma distorção, que poderá ser compensada escolhendo-se um T

menor.

O teorema de amostragem no domínio da freqüência é análogo ao do tempo Se

a função h(t) é time-limited, isto é, h(t) = 0 e |t] > Te, então sua FT H(f) pode ser

determinada a partir de amostragens equidistantes de H(f). E, H(f) é dado por:

HU] (7)
(27-J n{f-nl2Tc)

 [i

Para que o par da FT possa ser implementada é necessário truncar os valores
infinitos de h(t) tal que um número finito de pontos. N, seja considerado. A função do
tempo original é aproximada por N amostras; e a FT original H(f) é também aproximada
por N amostras. Estas N amostras definem o par da DFT e faz uma aproximação do par
original da FT Note que a amostragem no domínio do tempo resulta em uma função
periódica do tempo. Assim, a DFT requer que ambas as funções, a da freqüência e a do
tempo, sejam modificadas tal que elas se tomem funções periódicas. Ou seja, N amostras
do tempo e N valores de freqüência representam um período dos perfis de onda no
domínio do tempo e da freqüência, respectivamente

Assim, a representação do par DFT é mostrada por:

H\—)=Y,h(k7)eJ'"nm « = 0,1 N-\ (8)
\ NT) t.o

e a inversa
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A Transformada Rápida de Fourier é um algoritmo que reduz o tempo de
computacional a N log2 N. A FFT tem revolucionado o uso da Transformada Discreta de
Fourier. É importante notar que para interpretar os resultados da FFT náo precisa se
conhecer perfeitamente o algoritmo da FFT, mas sim em compreender a DFT Pois a FFT
é apenas uma algoritmo, ou seja, um método particular para a realização de uma série de
cálculos computacionais, que pode computar a DFT muito mais rapidamente que qualquer
outro algoritmo existente.

O presente trabalho foi baseado na forma apresentada em [Brigham(1988)] que
faz uma abordagem matricial do algoritmo da FFT.

Para a reconstrução de imagens, tema deste trabalho, é necessário expandir o
conceito da FFT para duas dimensões, x e y. Assim, matematicamente, um sinal
bidimensional é uma função h(x,y) de duas variáveis x e y. Aqui faz-se uma abordagem
utilizando-se a técnica da "borboleta", semelhante à apresentada por Brigham em 1988,
a qual restringe o tamanho da matriz de dados a potência de 2, assim N = 2V, onde y
corresponde ao número de iterações do algoritmo e N o número de elementos de um
vetor.

Durante o processo de reconstrução das secções bidimensionais (através de
FFT), pode-se aplicar filtros para remoção de ruídos artefatos. Além disso, a FFT é um
algoritmo paralelizável, o que se implementado desta forma agiliza ainda mais o processo
de visualização.

Desenvolvimento do Método para Raio-X
A tomografia por raio-X consiste em iluminar um objeto em diversas direções e,

para cada direção, registrar os campos transmitidos. O objeto é varrido por photons de

raio-X que permitem calcular a integral de linha do coeficiente de atenuação de raio-X ao

longo de uma linha que liga a fonte ao detector. Os dados coletados a um determinado

ângulo ou direção, constituem uma projeção do objeto. O problema é reconstruir o objeto

a partir de suas projeções

O teorema de Fourier da secção é a base para diversas técnicas de reconstrução.

O teorema implica que se muitas projeções do objeto são registradas, pode-se calcular a

transformada de Fourier do objeto. Uma vez que todas as projeções são obtidas, o objeto

pode ser reconstruído utilizando-se a inversa de Fourier diretamente. Na prática, é
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necessário utilizar algoritmos baseados neste teorema, tal como a retroprojeção filtrada.

O algoritmo utilizado neste trabalho foi baseado inicialmente em [Brook(1983)j

(Kak(1986)], adaptando-o à aplicação atual O algoritmo como foi implementado, utiliza

uma filtragem dos dados de projeção a cada ângulo Esta filtragem é feita como uma

multiplicação no dominio da frequência Assim aplica-se a FFT para os dados de projeção

e para uma função de filtragem, multiplica-se os resultados ponto a ponto, aplicando-se

a inversa da FFT no resultado. Ainda, há a possibilidade da aplicação de uma janela de

suavização para melhorar a qualidade da imagem Em seguida, as projeções filtradas são

retroprojetadas para se obter a imagem do objeto original

A implementação no domínio da freqüência é expressa por

On(nx) - T v lFFT\FFT[í'ü{nx)] v {jainkHammni^ (10)

onde FFT e IFFT denotam a transformada rápida de Fourier e a sua inversa,

respectivamente, T é um parámentro relacionado com o intervalo de amostragem e n é o

elemento corrente

W (ti) = 0.54 + 0,46 cos
: " " - ^ ( I I )

N

onde WH(n) é a janela de Hamming, n é o elemento corrente e N o número de elementos

do vetor

A retroprojeção das projeções filtradas é feita por:

tixj) = T £ 4» ( r c o s 6< + >••«.'«6) <12>
A ri

onde os K ângulos 6, são os valores discretos de 6 para o qual Qe(t) é conhecida.

No processo de retroprojeção, para cada ponto (x,y) no plano de reconstrução que

se encontra sobre a linha t = x cos6, + y senÊ| é dado o valor de Q, (t). A soma de tais

valores no ponto (x,y) enquanto i varia de 1 a K constitui o valor reconstruído em (x,y)

depois do escalonamento por n/K.
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Desenvolvimento do Método para Ressonância Magnética
lltiu» vez que os dados do tomograto de MR se encontram no domínio da

freqüência para reconstruir o objeto em questão é necessário aplicar a transformada

rápida do I ourier a fim de transformar os dados para o domínio do espaço Ou seja

inicialmont»» tem-se uma matriz, onde cada elemento possui sua componente real e

imaginary Assim, considerando-se uma matriz NxM, aplica-se o algoritmo da FFT

unidimensional inversa para cada linha, que corresponde a M transformares de N

amostras emito Se houver necessidade pode-so ampliar a matriz resultante aplicando-se

interpolação, na própria FFT.

Anioa de se apresentar a imagem resultante é necessário aplicar urrwi rotina de

posicionanuinto para a troca de quadrantes da matriz resultante Pois. ao se aplu.ar a FFT

há um emfoitifllhamento dos dados. Os dados sâo trocados de posição no vetor msultante

o mesmo ocorrendo com a FFT bidimensioal em termos de quadrantes. Ansim para

apresentar os dados adequadamente é necessário aplicar uma rotina de bit-revnrso para

as posiçõo!» do vetor resultante, e reestruturar a matriz resultante simplesmente ofetuando-

se um desloaimento circular para a direita através de dois quadrantes. Assim, os dados

no quadrant»» I sâo deslocados para o quadrante III. Para cada vetor real, o quadrante III

é uma refloxâo positiva do quadrante I, e o quadrante IV é uma reflexão positiva do

quadrantn II Para o vetor imaginário, o quadrante III é uma reflexão negativu de I e o

quadranto IV é uma reflexão negativa de II Para a visualização da imagofn f j n a | é

necessário normalizar a matriz resultante para tons de cinza, os quais nesto trabalho,

represento vnlores entre 0 e 127 inclusive

Avaliação dos resultados obtidos

Para a avaliação do método de reconstrução
implementado foram utilizados phantoms de raio / e cortes
transversais de cabeça humana obtidos por MRT A função
Gaussiana foi utilizada nesta avaliação, ou seja os
parâmetros da curva de Gauss dos histogramas das
imagens, tais como, x2, centro da Gaussiana, des /to padrão
e a constante da função foram analisados [Helef «(1981)].

Na avaliação do phantom de raio X assimétrico e
não homogéneo, um dos phantons analisados '.ontendo

Figura 2a Histograma da t r é s t , p o s d e componentes: Alumínio(AI), Cálc^Ca) e o
imagem ele phantons não S j , í c i o ( S i ) s o b r e o q u a , f o r a m r e a | j z a d a s s e i s ,,.„ f j

homogéneos, com . _ ="i og
aproximação «aussiana

observou-se que após a reconstrução das houve
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uma pequena variação para o centro da curva Gaussiana de imagem para imagem, o
mesmo ocorrendo com os valores do desvio padrão. Isto ocorreu devido ao phantom ser
assimétrico e não homogêneo (ver figura 2a que apresenta o histograma com análise da
imagem reconstruída).

Para a avaliação dos resultados com o uso de tomógrafo de ressonância

magnética do IFSC-USP, foram utilizadas 22 conjuntos de dados, que representavam

cortes transversais de uma cabeça humana (ver figura 2b, que apresenta histograma com

análise da imagem reconstruída). As imagens reconstruídas apresentaram-se adequadas

quanto às suas características de contraste. Para a análise através da função Gaussiana

foram utilizadas duas imagens reconstruídas que se encontravam bem no centro das 22

imagens. Os parâmetros da função Gaussiana apresentaram valores próximos, devido ao

fato de que as imagens analisadas não eram homogêneas e nem simétricas embora os

dois cortes fossem consecutivos e consequentemente apresentassem características

próximas.

Analisando-se os aspectos qualitativos das imagem geradas pelo método de

reconstrução implementado, as imagens geradas

através dos phantons de raio-X apresentaram

alguns artefatos, os quais poderão ser reduzidos

utilizando-se um filtro mais adequado.

Para a visualização tridimensional do objeto

são necessárias várias fatias do mesmo objeto com

separação mínima, a qual empiricamente é

observada como sendo da ordem de 2mm. Com

uma separação desta ordem, pode-se obter uma

representação 3D mais fiel do objeto. Como

atualmente os sistemas de tomografia não permitem F i g u r a 2 b - Imagem reconstruída
obter um número muito grande de fatias torna-se de cabeça humana (corte sagital),
necessário aplicar algoritmos de interpolação para com aproximação gaussiana
a geração de fatias intermediárias entre duas já

conhecidas e assim obter-se uma resolução isotrópica. O algoritmo mais comum é a
interpolação linear, onde a intensidade em cada ponto de uma fatia é a média das outras
duas fatias que a envolve [Udupa(1991)]. No trabalho desenvolvido, utilizou-se a
interpolação linear com média aritmética. Isto é conveniente, já que o custo computacional
é pequeno e apenas as informações adjacentes à nova secção vão contribuir para a
formação da mesma.

O algoritmo implementado distribui as secções originais entre 64 níveis de
profundidade, mantendo a mesma distância entre elas. A interpolação preenche todas as
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lacunas, independente do número de secções originais. Portanto, o numero de secções

geradas corresponde a 64 menos o número de secções originais Estas secções geradas

r) _USet\ » l » » ' | - Wowww) Ou») ,.

£ Tl ,

~ . | < • ; • * . . • •

• $ . ' < : • * i V / - • " . - . • . . x j -

U««at Vtow

~ _ ( , .

•:• ,- i 'S

V c»™»tvi««.

!5nH
If ^..,,.. .

- . i s s ; XQ*J»;

^fS^^Bfl i

Figura 4 - Imagem reconstruída do piumtom não

homcucnco.

são distribuídas igualmente entre as

secções originais menos 1. Caso esta

divisão não resulte em um número inteiro.

então o resto da divisão deve ser distribuído

entre os primeiros pares consecutivos de

Figura 3- imagem reconstruída de cabeça humana secções originais. Realizados estes

através de cortes ^agitais o um corte coronal do cálculos, tem-se então as posições em que
V ü i u m c as secções originais deverão ser colocadas

dentro da matriz tridimensional. As imagens

geradas por interpolação são colocadas no meio do par de imagens que a originou.

A reconstrução do volume de daaos não apresenta um resultado satisfatório

quando o número de secções gerados por interpolação não é uma fração do número de

secções originais Logicamente, ao interpolar dados: estão sendo adicionados erros, que

podem ser grandes quanao não se possui um número de secções adequado. Atualmente

o número de secções simuitãneas fornecidas pelo MRT do IFSC em um exame é no
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máximo 25. registrando uma separação entre elas em tomo de 9 mm, o que implica em um

adicional de erro grande, ao recc ntruir-se o volume Porém, isto não inviabiliza o

desenvolvimento de algoritmos de reconstrução e visualização 3D dedicados ao projeto.

Isto ocorre devido ao fato, de o sistema de tomografia estar em pleno desenvolvimento e

estar-se aperfeiçoando o sistema ';& aquisição para minimizar a separação entre as

secções Atualmente utiliza-se a resoiução de 256x256x64 elementos de volume, o que

está aquém da resolução isotrópica idoal (256x256x256) Esta distorção pode ser vista nos

cortes efetuados em outras direçõo^ (no caso coronal e sagital), que apresentam a

imagem "achatada", conforme ilustr;j a figura 3. A figura 4 apresenta uma imagem

reconstruída do phantom homogéneo

Conclusões
Neste trabalho foi apresentado um algoritmo para a reconstrução tridimensional

de imagens tomográficas baseado na uso de Transformada Rápida de Fourier Imagens

planares foram reconstruídas por FF r e com o uso de interpolação trilinear as fatias

reconstruídas foram empilhadas, possibilitando a obtenção do volume 3D. Adicionalmente

com o uso de procedimentos estatísticos o método de reconstrução foi avaliado com

phantons de raio X e cortes transversais de cabeça humana, obtidos por MRT. Os

resultados mostram a validação do .ilgoritmo sendo entretanto necessários estudos

adicionais sobre os filtros a serem utiliz.idos para a atenuação de artefatos presentes na

imagem de raio X, bem como observou se que o volume obtido quando do uso de MRT,

não possuí resolução isotrópica devido .i limitações do sistema de aquisição atual. Neste

caso, estão sendo desenvolvidas técnicas de aquisição entrelaçada, o que permitiria

homogeneizar a resolução (próxima da isotrópica).

No caso das imagens obtidas polo tomógrafo de MR, deve-se colocar que existe

uma peculiaridade positiva nas rrmsmas, pois como as secções são obtidas

simultaneamente, não há necessidade de se efetuar o tratamento do registro entre as

secções, um passo sempre presente no processo de reconstrução volumétrica através de

secções 2D

O volume obtido não possui resolução isotrópica. devido à limitações do sistema
de aquisição atual.

A apresentação das imagens é realizada através de cortes planares do volume

obtido, que serão então visualizados num programa desenvolvido no ICMSC para a

apresentação de imagens bidimensionais com tratamento tridimensional, e também um

conjunto de ferramentas básicas para a análise quantitativa das imagens geradas (por

exemplo histogramas de intensidade) o sistema de visualização atual permite a
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apresentação de 3 tipos de cortes, transversal, coronal e sagital

O projeto está sendo desenvolvido em linguagem C++ e possui uma versão para

a geração de imagens bidimensionais para a plataforma PC em ambiente WINDOWS e

outra versão para a geração de imagens tridimensionais para SPARC 2 aa Sun

MicroSystems executando sobre UNIX e utilizando bibliotecas do toolkit X-View
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