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para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

MODELAGEM E PROJETO DE DETECTORES BIDIMENSIONAIS PARA

RADIAÇÃO - X

Elmer Paz Alcón Quisbert

Março/2000

Orientador: Ricardo Tadeu Lopes

Programa: Engenharia Nuclear

Neste trabalho desenvolveu-se o projeto, modelagem, e avaliação do desempenho

dos detectores 2-D a base de fibras ópticas cintiladoras e semiconductores, para a faixa

de alta energia (10-140 kV), para aplicações radiográficas e tomográficas de radiação-

X, usando o método Monte Carlo. Esses processos permitiram a otimização de alguns

parâmetros e componentes do sistema de aquisição de imagem e projetar o detector

apropriadamente.

O modelo da simulação permitiu estimar os parâmetros de desempenho do

detector (DQE, MTF e SNR), a qualidade de imagem (contraste e SNR) e risco de

radiação (em termos de dose média absorvida pelo paciente) e permitiu expor como a

seqúência dos processos físicos na detecção do raio-X influencia no desempenho destes

detectores de PFOC de aquisição de imagem. Assim, a modelagem do detector inclui a

estatística da distribuição espacial dos raios-X absorvidos e a conversão dos raios-X

para luz, sua transmissão, e a conversão da luz em elétrons. Também, é incluída a

contribuição ao ruído da cadeia do sistema de aquisição, principalmente o ruído

"ambiente" do detector CCD3.

A predição do desempenho, baseado nos cálculos obtidas através do método

Monte Carlo, ilustram como tais detectores satisfazem as severas exigências de algumas

aplicações médicas e industriais. O procedimento de modelagem é apropriado também

para a predição do desempenho de um sistema Radiográfico Digital e Tomográfico

Computadorizado. Essas técnicas poderosas facilitam o futuro desenvolvimento, neste

campo, de pesquisa de sistemas de aquisição de imagem mais eficientes na dose.



v

Abstract of Thesis presented o COPPE/UFRJ as a partial fulfihlment of the

requirements for the degree of Doctor oflScience (D.Sc.)

MODELING AND DESIGN OF X-RAYS BIDIMENSIONAL DETECTORS

Elmer Paz Alcón Quisbert

March/2000

Advisor: Ricardo Tadeu Lopes

Departrnent: Nuclear Engineering

In this work has been developed the scintiliating fber optic and semniconductor

devices based 2-D detector design, modeling and performance evaluation using Monte

Carlo methods, for high X-ray energy range (10O- 140 kV) radiography and tomnography

applications. These processes allowed us, also. he imaging system parameters and

components optimization and appropriate detector design.

The model estimated he detectors performance parameters (DQE, MTF and

SNR), image quality (contrast and SNR) and radiation risk (in terms of mean absorbed

dose in he patient) and o show up how the sequence of physical processes in X-ray

detection influence the performance of this imaging PFOC detectors.

In this way, he modeling of he detector includes he statistics of he spatial

distribution of absorbed X-rays and of X-ray to ight conversion, its transmission, and

lhe lght quanta conversion mino electrons. Also contributions o noise from he

detection system chain is included, mainly he CCD detector "ambient" noise.

Performance prediction, based on calculation aken from simulation, iliustrates

how such detectors meet he exacting requirements of some medical and industrial

applications. Also, i is envisaged hat our modeling procedure of he imaging system

will be suitable not oly for investigating how he system components should be best

designed but for CT and RD system performance prediction. These powerful

techniques would enable us o give advice for future developrnent, in this field, in

search of more dose-efficient imaging systems.
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1 Introdução

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Há alguns anos atrás eram comuns, danos ou lesões na pele de pacientes causados

em exames de diagnóstico por raios-X. Atualmente, este tipo de dano agudo é raro, pois

a utilização de receptores de imagem ou detectores mais sensíveis é obrigatório (ICRP,

1982), assim como a utilização de, no mínimo, algum tipo de filtro.

O desenvolvimento de detectores digitais ou detectores avançados de última

geração tomnou-se imperativo diante do crescente avanço tecnológico, como por

exemplo da nova tecnologia de fontes de radiação (fontes síncrotron). O progresso está

sendo impulsionado não somente, pelos riscos envolvidos na radiologia diagnóstica

senão também pelas enormes facilidades criadas pelo crescente avanço da tecnologia de

transmissão de voz, dados e imagem (compressão de vide o).

Além disso, os recentes progressos no campo da informática, põe ao alcance do

ser hiumano; computadort-s de alta velocidade (processamiento paralelo), maior espaço

de armazenamento e memória, que beneficiam indiretamente o avanço no

desenvolvimento dos "softwares " para uma gama de aplicações, como ocorre com os

programas de simulação de Monte Carlo (MC), que podem permitir, como

conseqüência, o ingresso na nova era da "sociedade virtual", através da utilização de

ferramentas de simulação.

1. 1 - A Radiografia

1. 1.1 - Radiografia Convencional

O método predominante usado para inspeção radiográfica, tanto na medicina

como na indústria, ainda é a radiografia com filmes, que é dispendiosa, laboriosa e

consome muito tempo. Cada inspeção radiográfica requer a utilização de muitos filmes

para se obter resultados satisfatórios com a geometria e/ou contraste requerido sob

várias condições de irradiação. Em situações de emergência e inspeções complexas
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com filme, não é possível otimizar a inspeção por causa do curto período de tempo

disponível para um dado exame médico ou um ensaio não destrutivo (END).

Desvantagens adicionais com a tecnologia convencional são o armazenamento e

recuperação dos filmes de raios-X; controle de diversos parâmetros de inspeção para

obter uma imagem radiográfica de boa qualidade; dificuldade na inspeçao e detecção

de defeitos de pequenas dimensões devido a limitação visual humana; e por último, o

filme radiográfico deve ser digitalizado e processado para extrair informações

quantitativas.

Atualmente, a técnica de radiografia que combina tela fluorescente e filme está

aperfeiçoada, a tal ponto que é capaz de registrar mais de 60% da radiação incidente.

Como resultado, mesmo pequenas variações na distribuição espacial dos raios-X

transmitidos podem ser mostradas como padrões de luz visíveis a olho nu. No entanto,

a sua resolução assim como o contraste estão limitados. O contraste máximo que pode

ser alcançado pela técnica de filmes está limitado não somente pelo espalhamento de

raios-X, como também pelas características do tipo de filme, que determina a

quantidade de enegrecimento para uma dada exposição.

A radiografia com filme é capaz de uma resolução espacial muito fina, inferior a

0,1 mm, mas está limitada pela consideração do contraste. A limitação na resolução

espacial está fixada principalmente mais pelas telas florescentes do que pelo filme

fotográfico. Este último é capaz de atingir uma resolução cinco vezes maior. Para

aumentar a sua eficiência de detecção, as telas florescentes teriam que ser feitas de

espessura maior, mas isso limitaria a resolução. Progressos na substituição dos

componentes de CaWO4 por óxidos de metais de terras-raras, que possuem alta

eficiência de detecção, tem ultimamente aumentado a coleta do número de fótons sem a

necessidade do aumento da dose aplicada ao paciente.

Embora, o uso de filmes seja efetivo na aquisição de imagens de partes do corpo

com alto contraste, tais como pulmões e ossos; ela esta limitada na sua capacidade para

descriminar órgãos compostos apenas de tecido mole. Para contornar este problema,

elementos com alto número atômico são introduzidos no órgão, aumentando a absorção

local da radiação devido as interações fotoelétricas e acentuando o contraste. Por

exemplo, a injeção do iodo na corrente sangúínea permite que os vasos sanguíneos e o

coração sejam diretamente visualizados.

A alternativa para resolver alguns problemas da radiografia com filme foi a

adoção da radiografia digital e/ou radiografia em tempo real. Primeiro, pelo fato do
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operador poder ver a imagem imediatamente sua aquisição e otimizar a inspeção de

forma conveniente (processamento da imagem). Segundo, como as imagens são

adquiridas eletronicamente, a necessidade da revelação é eliminada e os processos de

análise, armazenamento e recuperação são simplificados. E finalmente, incluem-se, a

maior precisão no registro da informação, aumento na flexibilidade das características

do "display" e facilidade de transmissão das imagens através de uma rede remota

(te letransporte).

Uma variante da técnica de filmes é a fluoroscopia, que utiliza um intensificador

de imagem eletrônico coberto de fósforo (tubo intensificador/câmnara de vídeo), a sua

saída ou imagem pode ser fotografada ou examinada numa tela de televisão. Este

procedimento é utilizado principalmente para observação contínua, a baixos níveis de

dose, de processos dinâmicos, tais como o movimento do coração ou dos intestinos. No

entanto, estes sistemas também possuem suas desvantagens como a baixa resolução

espacial, em torno de 3 - 4 lp/mm, e possuem distorções, tais como as distorções

" pincushion" (manchas ou pontos escuros) e o sombreamento da imagem ("vignetting")

ao longo do campo de visão. Além disso, por causa de sua delicada natureza, esses

sistemas requerem cuidado no manuseio e operação, e o seu tamanho e peso dificultam

o acesso em algumas montagens limitadas pelo espaço. Esses obstáculos têm efeitos

profundos na confiabilidade, qualidade, e resultado nos END.

1. 1.2 - Radiografia Digital (RD) e a Tomografia Computadorizada (TC)

Os beneficios da aquisição de imagens radiológicas médicas na forma digital

tornaram-se obvias, rapidamente, após a introdução da tomografia computadorizada

(TC) por HOUNSFIELD (1973). A tomografia computadorizada é uma aplicação

sofisticada da radiografia digital. Recentemente, foram desenvolvidas aproximações

digitais das mais simples às mais avançadas técnicas de aquisição de imagem, tais como

aradiografia de projeção convencional (laminografia) e angiografia, inclusive as

aquisições de imagem com a ultra-sonografia e ressonância magnética nuclear. No

entanto, os beneficios trazidos pelas imagens transversais e a capacidade de mostrar

ligeiras diferenças na densidade pela tomografia computadorizada, reforçou a

necessidade de melhor resolução do que as obtidas com a tecnologia de filme.

Para permitir o desenvolvimento da radiografia digital, foram necessários o

desenvolvimento da tecnologia dos detectores avançados, assim como dos
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computadores mais poderosos, "displays" digitais de alta resolução e dispositivos de

saída a "laser.

Inicialmente, pensou-se que a radiografia digital teria que competir com o sistema

de aquisição da imagem baseado em filme e o desempenho da resolução espacial. No

entanto, os valores altos da resolução espacial não são tão importantes quanto a

habilidade de fornecer excelente contraste da imagem, sobre uma latitude mais ampla

de exposição de raios-X, para todas as frequências espaciais, inclusive até a mais

modesta resolução (YAFFE, 1997).

A inclinação da curva característica do filme determina as propriedades de

contraste e diferenças nas densidades. As aquisições de imagens com filme são

freqüentemente limitadas pela carência da latitude de exposição, devido à curva

característica do filme, o ruído associado à granulosidade do filme e o uso ineficiente da

radiação incidente.

1.1.3 - Imagens Digitais

Praticamente todas as imagens com raios-X são baseadas na transmissão de

radiação através do corpo, com o contraste aparecendo devido as variações das

espessuras e composição interna do corpo. O modelo de transmissão de raios-X, no

plano do sistema de aquisição da imagem, pode ser considerado como uma variação

continua da fluência dos raios-X com a posição. Um detector de aquisição de imagem

analógico tenta reproduzir este padrão fielmente, como ocorre com as variações das

densidades óticas no filme revelado. A principio, essas variações são espacialmente

contínuas, desde que seja utilizado um elevado número fótons de raios-X, e são

contínuas também na escala da intensidade.

Numa imagem digital, a amostragem ocorre a intervalos discretos em posição e

intensidade, porque a energia transmitida pelo feixe de raios-X é transformada em sinal

eletrônico pelo detector digital para então ser digitalizada e armazenada na memória de

um computador. No detector projetado neste trabalho, a energia dos raios-X (fluência)

incidente em cada elemento (fibra) durante um intervalo de tempo, que depende do

tempo de processamento do CCD) (Charge Coupled Device), é convertida em luz, e esta

intensidade de luz é convertida em elétrons, os quais são integrados em cada "pixel",

convertendo-se em sinal eletrônico já digitalizado.
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Na dimensão espacial, os dados são obtidos como médias da intensidade (energia

depositada integrada) em cada elemento da imagem ou "pixel". Os elementos da

imagem são geralmente áreas quadradas, espaçados em intervalos equidistantes no

plano da imagem. Na Escala de intensidade, o sinal é segmentado ("binned") em um

dos números finitos de níveis de cinza. Este é normalmente potência de 2'~ e o valor n, é

designado como o número de bits nos quais a imagem é digitalizada. Os valores da

intensidade da imagem digital podem ter somente valores discretos, e a informação

contida nas intensidades intermediárias e variações na escala "sub-pixel" é perdida no

ato de digitalização.

Para evitar a degradação da qualidade da imagem no processo de digitalização, é

importante que o tamanho do "pixel" e a profundidade do bit ("bit depth") sejam

apropriados para as necessidades do tipo de aplicação e sejam consistentes com a

resolução intrínseca espacial e precisão da imagem, determinados pelos fatores

fundamentais limitantes como a desfocagem que causa a menor nitidez, movimento

anatômico, e nível de ruído quântico.

1.2 - O Detector de Fibras Óticas Cintiladoras

Como mencionado no item anterior, detectores de aquisição de imagem

tradicionais são telas de fósforo policristalino ou lâminas de fósforo cintilantes, nas

quais a luz gerada é espalhada isotropicamente no ponto de cintilação. O importante em

um sistema de detecção é possuir um detector tipicamente na faixa de 90 - 1 00% de

absorção. Dependendo da energia dos raios-X, isto pode requerer que a camada

cintiladora seja de uma espessura da ordem de várias centenas de micra. O

espalhamento de luz em tais camadas de espessura maior "borrariam" a imagem,

reduzindo um dos maiores benefícios da abordagem sem filmes. Detectores de

espessura fina possuem alta resolução, porém, capturam poucos fótons, fornecendo uma

baixa eficiência e razão sinal/ruido. Dessa forma, a principal dificuldade está em obter

alta resolução enquanto se mantém relativamente uma alta eficiência de detecção.

Logo, o maior obstáculo com detectores convencionais é que eles introduzem um

conflito entre boa eficiência de absorção de raios-X e alta resolução espaci al. Uma

solução adequada para este tipo de problema é o uso de fibras cintiladoras que permitem

um aumento na eficiência de detecção através do aumento do comprimento da fibra,

enquanto se mantém constante a resolução, em principio, determinado pelo diâmetro da
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fibra. Numa fibra cintiladora, fósforos são utilizados como materiais constituintes no

núcleo da fibra. Como ocorre com as fibras de comunicação convencionais, o núcleo é

recoberto com uma casca ou camada ("cladding") de material de baixo índice de

refração.

A luz fsforescente produzida por essas fibras de curta espessura é coletada pela

própria fibra e transmitida sem perda de resolução espacial, ou se for espalhada, será

absorvida pela fibras EMA ("extra mural absorver") ou por uma casca adicional à casca

da própria fibra.

O desenvolvimento da tecnologia de fibras ópticas e guias de luz foi impulsionado

principalmente pelas vantagens da sua alta potencialidade na área de telecomunicações,

encontrando inclusive inúmeras aplicações para pesquisas no ramo da fisica nuclear.

Dessa forma, as suas propriedades e ampla aplicabilidade em vários campos

impulsionaram a fabricação de outros tipos de fibras como as fibras cintiladoras. Desde

a década dos 50, as fibras de vidro cintiladoras foram objeto de estudo detalhado para

aplicações na detecção de nêutrons e radiações ionizantes (GINTHER et al.,1958,

SPECTOR et a., 1992) e uma enorme quantidade de materiais ativadores (dopantes)

foram testados de forma a produzir um vidro com alta produção quântica, (BROSS,

1986). Graças à presença de terras raras, esses vidros são luminescentes se submetidos

à radiação UV e cintilam sob radiação ionizante. Atualmente, existem vários tipos de

fibras, amplamente utilizadas nos experimentos da fsica de altas energias (HEP) e

também na fsica nuclear aplicada, como: fibras cintiladoras de plástico de composição

e formato variado; fibras conversoras de comprimento de onda, WLS; fibras ópticas

claras ou transparentes utilizadas como guia de luz em formato de placas ("plate") ou

formato cônico (taper"). Esta última é largamente utilizada nos experimentos de baixa

energia, como exemplo a cristalografia.

O novo interesse por esses vidros surgiu principalmente devido à possibilidade de

manufaturar placas, a partir de feixes ou maços de fibras cintiladoras, para a detecção de

eventos na fsica de altas energias (ATKINSON et a., 1988) e na detecção de imagem

com raios-X (ZANELLA et a., 1990, SHAO H. et a., 1990 FUHRMANN, 1994).

Esses feixes ou maços são fundidos para formar uma placa de fibra ótica cintilante

(PFOC), ou um "taper" (fibras prensadas, com formato final de "cebola"), onde cada

fibra cintilante age independentemente uma da outra como guias de onda.

Normalmente, uma PFOC é confeccionada a partir de um arranjo de milhares a milhões

de fibras cintilantes, com diâmetros de 6-16 iam, cada fibra circundada por uma casca.
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Elas podem ser montadas colinear com o feixe de radiação-X, dependendo do tipo de

geometria da fonte. Como resultado as placas de fibra ótica cintilante PFOCs podem

ser feitas com espessuras de até alguns centímetros para uma alta eficiência de detecção

(-10O vezes superior aos fósforos).

Atualmente, devido as necessidades na pesquisa de fsica de altas energias, algumas

fibras de vidros cintilantes estão disponíveis comercialmente (LEVY HILL

LABORATORIES LTD, SES TECHNOLOGY CONSULTANS, HAMAMATSU,

BICRON, etc.) e na forma de tijolos ou placa de fibra ótica (PFOC) ou "taper"

(COLIMATED) HOLES INC., 1997).

Quando utilizados em combinação com um sensor de luz semicondutor, como por

exemplo um CCD3 de alta resolução, a luz colimada pela fibra é direcionado para os

pixels do CCD) com pouco espalhamento de luz. Este arranjo nos permite obter umaa

radiografia digital e tomografia, ambos em tempo real, com os dados da imagem

eletrônica podendo ser armazenados, manipulados, transferidos com grande facilidade.

A eficiência de transmissão por lentes excede o "taper", apenas em casos de

fatores de demagnificação maiores, tipicamente da ordem de 1 (ZANELLA, 1 998b).

1.3 - O Detector deCD

O estado da arte nos contadores de fótons a gás 2-D de alta resolução, é a taxa de

contagem menor que 106 fótons/seg. Aplicações típicas em radiodiagnóstico exigem

taxas de 10 1013 fótons/seg. Naturalmente, isto não implica que esses detectores não

possam ser utilizados em experimentos que envolvam resolução em tempo,

especialmente na configuração -D. No entanto, quando deseja-se a detecção de uma

área genuína, somente detectores integradores são capazes de operar com altas taxas de

contagens.

Os detectores integradores de área mais comuns são os detectores baseados em:

filmes de raios-X, placas de aquisição de imagem e semicondutores (CCDs). As

desvantagens dos filmes, em comparação aos outros, são, principalmente, a não-

linearidade, alto ruído intrínseco, faixa dinâmica estreita, e a necessidade de

processamento químico. As placas de aquisição de imagem, parecem ser uma

alternativa atraente em comparação ao filme.

Filmes e placas de aquisição de imagem possuem a desvantagem, de que as

imagens de raios-X tem que ser processadas "off-line". Em contraste, uma variedade de
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detectores raios-X de área, entre eles o CCD, fornecem uma imagem completamente

processada em frações de segundos ou milisegundos. Os CCDs, incluindo o

processador eletrônico associado, estão sendo(e ainda são) assunto de muita pesquisa e

desenvolvimento para aplicações que vão desde a gravação de TVs até a aquisição de

imagens na astronomia. Os CCD)s também possuem distintas vantagens no ruido, e

estabilidade geométrica em comparação aos tubos "vidicons".

Um CCD é um arranjo monolítico de capacitores do tipo MOS (metal oxide

semicondutor) estreitamente espaçados sobre uma pequena superficie de estado sólido

retangular e separados por canais de parada "interrupções" (barreiras de potencial

implantados). Cada capacitor, freqtientemente chamado de foto-elemento ou fotocito ou

poço de potencial, armazenia carga em resposta à intensidade da luz incidente. É gerada

1 elétron por 3,65 eV de energia de fóton incidente e a capacidade de poço completo é

proporcional à área do "pixel". CCDs de uso científico podem ser adquiridos de muitos

fabricantes com formatos de até 4000 x 4000 "pixels". O tamanho de cada "pixel"

individual está geralmente na faixa de 10 - 30 prn.

CCDs "nus" podem detectar raios-X com boa eficiência, numa faixa estreita de

energia (1 -0O keV) dependendo da profundidade de depleção (tipicamente de 10 - 15

gi), mas a detecção direta pelos CCDs sofre limitações pelas suas dimensões reduzidas

e pelo dano devido à radiação, especialmente em altas doses, como ocorre com

aplicações com a radiação síncrotron. Por exemplo, uma dose de 5 x 04 grays faz de

um CCD de iluminação frontal inutilizável.

A principio, tanto o PFOC como o "taper" podem ser usados em combinação com

uma variedade de fotodetectores sensíveis à posição, incluindo válvulas

fotomultiplicadoras sensíveis à posição, CIDs (Charge Injection Device) que sofrem

menor dano por radiação comparado ao CCD) (WENTINK, 1994), EBCCDs (Eletron

Bombarded Charge Coupled Devices) e/ou as recentemente desenvolvidas matrizes de

diodos silício amorfo de 40x40 cm 2 de área. Especificamente neste trabalho, foi

utilizado o CCD por motivos práticos, uma vez que o CCD é amplamente divulgado

pela literatura, no entanto, poderia ser utilizado outro tipo de sensor de luz quando

houvesse limitações, como ocorre com a radiologia dental, limitado pelas dimensões da

eletrônica e de refrigeração.

Essas limitações podem ser superadas com a disponibilidade de outros tipos de

sensores. As pesquisas atuais estão voltadas para a fabricação de sensores que

trabalhem a temperatura ambiente e amplificação embutida, comno os EBCCDs que
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desobrigam a utilização de refrigeração para reduzir o ruído eletrônico (GRUWÉ, 1997,

DALINENKO, 1997), ou até mesmo os modernos CCDs com refrigeração eletrônica

MMP(Multi-Pinned Phase) podem suprir essas limitações. Outras alternativas, bastante

promissoras, são o uso de Detectores "Pixelizados" (KA VADIAS, 1993) de

amplificação implantada a nível de "pixel" (no próprio elemento). Também não deve-

se esquecer do avanço de outras técnicas no campo dos semicondutores como: os APS

(Active-Pixel Sensors) (FOSSUM, 1993), fotodiodos de avalanche APDs (Avalanche

Photo Diodes), detectores de GaAs, CdZnTe e outros.

1.4 - Projeto do Detector

Naturalmente, a detecção de raios-X sem filmes, em ensaios não destrutivos

(END), vem sendo utilizada por muitos anos. Convém citar alguns, por exemplo: tubos

intensificadores (câmara de TV) baseado em telas de fósforo, fluoroscópios, etc. Essas

técnicas incorporavam o "vidicon" como sensor de luz, mas com o aparecimento do

CCD, essas técnicas migraram para essa nova tecnologia.

Atualmente, existem varias soluções ou topologia de detectores, porém entre as

mais conhecidas, à base de CCDs, estão: i) CCDs diretamente coberto por

cintilador/fósforo (para energias muito baixas); ii) tela de cintilador/fósforo com

acoplamentos de lentes ou fibras ópticas (guia) ao CCD3; iii) tela de cintilador/fósforo

acoplado a um intensificador de imagem ou a um MCP (microchannel plate) via um

transmissor óptico ao CCD Essas técnicas possibilitam aquisição de imagens com

raios-X de alta resolução de estruturas compostas de espessura maiores com enormes

variações na densidade de transmissão da radiação X.

No entanto, a maior parte desses detectores são desenvolvidos para uma dada

aplicação específica e/ou uma dada faixa dinâmica específica como ocorre com os

detectores para difração de raios-X. Detetores anteriores baseados em TVs e CCDs,

para difração de raios-X, usavam como aproximação comum: um padrão de difração de

raios-X de ârea maior sendo mapeado (adquirido a imagem) sobre um sensor de área

muito pequena através da utilização de lentes e/ou demagnificador de fibra ótica

"taper". Por causa da maior redução da imagem, eram necessários um (ou mais)

intensificadores de imagem para atingir alta eficiência para um baixo fluxo de raios-X

incidente(GRUJNER, 1989, STRAUSS, 1990). Com a disponibilidade de CCDs

científicos de área maior e "tapers" de alta qualidade, atualmente é possível desenvolver
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detectores de área maior sem necessidade de usar vários intensificadores de imagem

(EIKENBERRY, 1991, TATE, 1997) e estes podem ser usados para diferentes

aplicações.

Dessa forma, as versões que usam FOS, FOP (Fiber Optic Plate), SFOP

(Scintillating Fiber Optic Plate), MCP, Lentes, Taper e CCD estão sendo substituídas

por versões modernas de acoplamento direto sem a utilização de lentes, intensificadores

de imagem, etc., como no trabalho de TATE et al., (1 997), na versão fósforo depositado

sobre o "taper"' (guia óptico), FOS acoplado diretamente ao CCD. A HAMAMATSU já

oferece detectores na versão placa de fibra ótica (de alto poder de transmissão) coberto

por filme de fósforo (ou depositado) denominado de FOS que pode ser acoplados

diretamente ao CCD ou através de um "taper" na seguinte versão: FOS/taper/CCD e o

recentemente sugerido por ZANELLA (1 999), a substituição de FOS por PFOC.

No entanto, o desenvolvimento desses detectores, além de ser complexo, é muito

caro, inviabilizando a sua utilização em diferentes campos da aplicação dos raios-X. A

utilização de detectores para aplicação específica deve ser dada somente em casos

extremos, quando as inspeções envolverem tempo de vôo, em aplicações como na

cristalografia, reações químicas, monitoração do coração, etc.

As exigências quanto a qualidade de imagens radiográficas e tomrográficas é uma

necessidade tanto no campo da medicina como nas aplicações industriais. Além disso,

diante do crescente avanço tecnológico resoluções inferiores a 1O jgm, maior faixa

dinâmica, componentes modulares e teletransporte de imagens tornaram-se requisitos

essenciais para novos sistemas de detecção. Os sistemas convencionais de detecção

baseados basicamente em telas de fósforo (ou XRJJs intensificadoras de imagens de

raios-X) e filmes de raios-X não preenchem todas essas necessidades simultaneamente.

Mesmo os modernos detectores à base de "tapers" que servem de guia de luz;

intensificadores de imagem (image intensifier), placa de microcanial MCP (microchanel

plate), detectores de luz "vidicon" ou CCDs, sofrem de algumas limitações devido a

problemas como distorções, tais como: distorções "pincushion", sombreamento da

imagem "vignetting" ao longo do campo de visão e baixa eficiência quântica de

detecção.

Por isso, o projeto do detector foi motivado pela necessidade de viabilizar o

desenvolvimento de detectores de área de complexidade reduzida, baixo custo e de

ampla aplicação, atenuando os problemas levantados acima e levando em consideração

que sistemas de aquisição de imagem, com raios-X, pobremente e/ou impropriamente
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projetados podem conduzir a uma qualidade da imagem inadequada e/ou dose em uso

excessivo.

Dessa forma, é proposto neste trabalho o projeto de construção de novos

detectores baseados no acoplamento direto de fibras ópticas cintiladoras aos sensores de

luz de semiconductores (CCI) como exemplo). Introduzindo como resultado o PFOC,

como um dispositivo de mapeamento de raios-X de geração avançada, que pode

fornecer alta sensibilidade e resolução, oferecendo imagens claras e finas com alto

contraste, comparada com uma tela de fósforo convencional.

O detector projetado será para um sistema tomográfico para raios-X, com a

capacidade de fornecer Radiografia Digital e Tomografia Computadorizada em tempo

real, isto é, o detector registra imagens 2-D (utilizando um detector opto-eletrônico de

posição 2-D3, de alta eficiência quântica) fazendo uso eficiente do feixe de raios-X, para

registrar dados simultaneamente em múltiplos planos, empilhado-os adequadamente

para a reconstrução de imagens 3-D. A reconstrução tomográfica 3-D pode ser obtida a

partir das imagens radiográficas digitais (projeções 2-D3), com igual resolução nas três

direções ortogonais.

A reconstrução destas imagens é possível com o algoritmo convencional de

retroprojeção filtrada de FELD)KAMIP et aí. (1 984). Esta reconstrução pode levar pouco

tempo de cálculo comparado a reconstrução a partir de linhas múltiplas, e o detector de

área registra todas as linhas simultaneamente a cada ângulo; portanto, há uma economia

significativa no tempo de aquisição e potencialmente na reconstrução. Em adição, o

software CT 3-D pode ser adicionado ao sistema RD existente ou vice-versa, fazendo

deste uma aproximação prática para aquisição de informação volumétrica sem a

necessidade de equipamentos CT especializados ou sofisticados.

A radiografia convencional fornece imagens 2-D dependendo da sobreposição das

estruturas (características) internas do objeto 3-D que está sendo inspecionado. Com

objetos complexos, esta sobreposição de estruturas em camadas pode mascarar

características importantes. Em algumas aplicações, a orientação 3-D e localização de

características dentro do objeto é importante. Estéreo radiografia, lamninografia e TC

são técnicas utilizadas para extrair muitas informações de projeções radiográficas. A

maior parte dos sistemas TC obtém fatias transversais 2-D obtendo dados de projeções

(projeção radiográfica de uma única linha) através do objeto a vários ângulos. Para

reconstruir uma verdadeira figura 3-D3, fatias múltiplas devem ser adquiridas. Mesmo

que essas reconstruções possam ser de alta qualidade, o tempo necessário requerido para
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adquirir e reconstruir muitas falias TC para uma inspeção 100% é proibitivo para quase

todos os problemas críticos de inspeção.

O detector proposto, além de possuir as qualidades acima, teria peso menor se

comparados aos convencionais, reduziria em muito o tempo de processamento da

imagem, pela facilidade no modo de operação (relativo aos filmes de raios-X) e seria

adequado para uma ampla faixa de energia. Se aplicado o conceito de modularização, a

faixa de energia irá até algumas dezenas de MeV, para isso bastará aumentar a

espessura do detector. Entretanto, como é de interesse principal ampliar não somente a

faixa de energia como também a área que está limitado pelo tamanho do CCD, as suas

dimensões (área) poderiam ser adaptadas a vários tipos de aplicações, através da

utilização de mosaico de detectores e a capacidade de transmissão do "taper". Alem

disso, possibilitaria a utilização de um sistema compacto fonte-detector e este sistema

(sistema global) ofereceria um controle automático, garantindo alta qualidade com um

mínimo de risco.

Em resumo o detector:

• possuirá a capacidade de obter imagens macro e microtomográficas e

radiográficas;

• Possibilitará a redução de dose de radiação;

• Permitirá exibição de imagens em tempo real;

• Permitirá a manipulação da imagem pós-aquisição;

• Simplificará o arquivamento, recuperação e transmissão remota de imagens;

• Possuitrá alto potencial para Diagnóstico Assistido por Computador.

Como a maior parte desses sistemas são projetadas para uma aplicação específica,

faixa de energia e uma dada faixa dinâmica específica, o detector será projetado para

práticas radiográficas dentais, mamografia com raios-X e outras aplicações não somente

médicas como também industriais, desde que estejam dentro da faixa de energia entre

10O a 150 keV, para a qual o detector será otimizado.

O detector projetado também poderá beneficiar, indiretamente, as exigências

sobre detectores para fontes de radiação síncrotron, pelo fato deles serem altamente

versáteis. Em 1983, GRODZINS assinalou que a fonte de luz síncrotron, pode em

princípio, ser usada para gerar dados adequados para o mapeamento tomográfico com

resolução da ordem de micrômetros. Na época, não existiam sistemas detectores de

raios-X que pudessem ser usados para tomografias de alta resolução. Um dos aspectos
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principais neste trabalho está relacionado ao projeto de um sistema detector de aquisição

de imagem digital capaz de fornecer resolução da ordem de alguns submicrômetros.

1.5 - O Método de Monte Carlo

O projeto de um detector é uma tecnologia de compromissos. Há muitas restrições

impostas sobre o projeto, entre elas, as mais importantes são devido a:

a) limitações fisicas dos materiais utilizados;

b) não disponibilidade de materiais e componentes adequados;

c) CUSTO dos materiais e componentes;

d) tempo gasto nos testes experimentais para o desenvolvimento do protótipo.

Dentre as restrições acima, a mais crítica em países do terceiro mundo é o custo,

uma vez que a montagem experimental destes tipos de detectores de última geração é

cara e complexa, por serem resultado de tecnologia de ponta. Para ser mais preciso,

haveria a necessidade de se fazer testes experimentais com diversos conversores de

raios-X e sensores de ftons de luz o que levaria muito tempo, inclusive na montagem

do sistema eletrônico de aquisição de dados. Daí surge a necessidade de utilizar-se de

ferramentas computacionais, como o método de Monte Carno' para diminuir algumas

restrições acima impostas.

Um modelo computacional (método de Monte Carlo) é uma ferramenta poderosa

para otimizaçào, pois permite analisar os fatores que influenciam o desempenho do

sistema sem as restrições impostas por uma montagem experimental. As características

especiais do modelo computacional descrita neste trabalho são a facilidade com que os

parâmetros fsicos do sistema de aquisição de imagem podem ser variados e investigar

seu efeito combinado, permitindo a avaliação simultânea das medições da eficiência de

um detector, a qualidade da magem física e a dose absorvida ou aplicada no sistema.

Neste contexto, o método de Monte Carlo (MC) é um modelo computacional estatístico

no qual as quantidades fsicas são calculadas pela simulação do transporte de fótons de

radiação X.

Métodos de MC são bem conhecidos, e foram amplamente aplicados para estudo

de problemas relacionados ao espalhamento da radiação em termos de fração espalhada

1 O método Monte Carlo compreende aquele ramo da matemática experimental que se ocupa com
experimentos sobre números aleatórios (HAMMERLSY e HANDSCOMB3, 1964). A palavra provem
desde 1944.
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ou razão de espalhamento primário, quer considerando ambos coerente e incoerente, ou

cada um deles isoladamente (NEITZEL,1985, LELIVELD, 1996). Foram também

realizados estudos das propriedades de distribuição espacial (DANCE et a., 1983,

KALENDER, 1981, CHAN, 1985 a, CHENG et aí., 1995), da redução de espalhamento

nas imagens tomográficas (LELIVELD, 1994, OGAWA, 1997, WANG, 1992,

LJUNGBERG, 1994), sua modelagem como no SPECT (YANCH, 1992, FREY,1994),

e recentemente na previsão de uma dada aplicação radiográfica e/ou tomográfica na

indústria (HAMMERSBERG, 1998).

Neste esforço, a simulação de MC desempenha um papel fundamental por

oferecer uma ferramenta flexivel, segura, confiável e de baixo custo não somente para

estudos complicados na fsica de radiação médica (ANDREO, 1991) como também em

muitos outros campos da ciência. A habilidade dos métodos de MIC em resolver

problemas na fisica da radiação médica e simular os processos de interação de raios-X

estão bem documentadas na literatura (MORIN, 1988, ANDREO, 1991).

A técnica de MC é amplamente utilizada em física da radiação médica, incluindo

radioterapia, proteção radiológica, medicina nuclear, e radiologia de diagnóstico.

Assim, por exemplo, na radiologia de diagnóstico, no estudo de sistemas

(convencionais) de aquisição de imagem (BOONE, 1988, MORIN 1988, CHAN, 1985a,

ALM CARLSSON, 1991) para cálculo de dose absorvida em exames radiográficos

(dosimetria) e para a investigação dos parâmetros fsicos que influenciam a qualidade da

imagem. Na dosimetria, DANCE (1 980) desenvolveu códigos MC para deduzir a

energia cedida à mama na xeromamografia; e PERSLIDEN (1983) deduziu a energia

cedida à placas de água que representa o paciente na radiologia geral. Fatores de

conversão entre o kerma no ar incidente integrado sobre a área do feixe e a energia

cedida ao paciente foram deduzidas por ALM CARLSSON et a. (1984) para a

radiologia geral, por DANCE (1990) para a mamografia e por PERSLIDEN et a.

(1 993) para a radiologia pediátrica.

Os fantomas sempre foram representados de forma simplificada: figuras geométricas

simples (caixas) de materiais como água e alumínio em sua maioria. Uma tentativa de

representar o corpo humano (órgãos internos) foi feito por SNYDER (1969) através de

formulações matemáticas (fantoma matemático antropomórfico do tipo-MIRD).

KOBLINGER (1972) investigou a dependência da fração absorvida da composição

atômica para o fantoma do tipo-MIRD. ROSENSTEIN (1976 e 1979) fez cálculos do

risco de dose para cinco órgãos, em exames de raios-X de adulto e pediátrico,
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respectivamente. KRAMER et aí. (1982) desenvolveram dois fantomas ADAN e EVA

e DREXLER et aí. (1 984) os usaram para calcular dose de órgão em exames de raios-X.

JONES e WALL (1985) incluíram mais órgãos (até doze). JONES et ai. (1991)

estenderam esses cálculos para exames com a tomografia computadorizada. Um novo

tipo de fantoma (voxel de fantomas) mais realísticos foram recentemente desenvolvidos

por ZANKI, et aí. (1 989) e VEIT et ai. (1 989).

Problemas de qualidade da imagem foram elaborados e resolvidos pelo método de

MC por muitos autores; entre eles REIB et a. (1973) e KALENDER (1981) que

exploraram as características do espalhamento, atrás de fantomas de água com e sem

grades (só ar). No estudo do desempenho de técnicas de anti-espalhamento tais como o

uso de grades e ar (CHAN, 1982). A quantificação do contraste associado com técnicas

de rejeição de espalhamento, na radiografia convencional filme-tela foi estudado por

KALENDER, 1982, CHAN, 1985a, DANCE et a., 1992, SAND)BORG et a., 1994a.

Na radiografia digital, CHAN et a. (1990) e NEITZEL (1992) investigaram o

desempenho de grades anti-espalhamento em termos de melhorias da razão sinal-ruído

(SNR) na imagem. CHAN et a. (1990) utilizaram um modelo teórico para derivar

melhorias na SNR associada com as grades, e compararam estes resultados com as

medições de algumas grades comerciais. SANDBORG et a. (1993, 1994a,b, 1995)

estudaram o contraste, ruído, dose absorvida e desempenho da grade na radiologia

diagnostica através das técnicas de MC.

Em relação as aplicações, até o presente momento, não se tem conhecimento de

trabalhos de simulação envolvendo radiografia dental. No entanto, a técnica que mais

utiliza o método de MC é a mamrografia, porque ela possui algumas dificuldades

peculiares tais como o compromisso entre baixa dose no peito e alta qualidade da

imagem juntamente com a alta sensibilidade e pormenorização (alto contraste) (SÃBEL,

1996). DANCE et a. (1983) usaram o método MIC para computar o espalhamento na

mamografia, para calcular os fatores de conversão na estimativa da dose média

glandular do peito (DANCE, 1990), e estudar as grades relacionadas à dose e contraste

(DANCE,1992). Com relação aos fatores de conversão, existem publicações mais

recentes como as de KLEIN et a. (1997), WU et a. (1994). Também há trabalhos

extensivos sobre a avaliação de dose absorvida na mamografia (DOI et a., 1980),

cálculo dos fatores de retroespalhamento na mamografia (CHAN et a., 1981),

investigação do desempenho de grades anti-espalhamento na mamografia (CHAN et aí.,

1982 e 1985b). Também, KULKARINI e SUPE (1984a), usando o método MIC,
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calcularam o espectro de raios-X para mamografla, assim como também a dose no peito

durante a mamnografia (KULKARINI e SUPE, 1 984b).

Na maior parte dos trabalhos que envolvem simulação, o detector sempre foi

considerado como ideal, exceto em alguns primeiros trabalhos mais relevantes como os

de KALENDER (1 98 1), CHAN et al. (1 983) e BARNEA e DICK (1 986) que utilizaram

códigos de MC para predizer a resposta dos receptores (nos sistemas convencionais

filme-tela) de imagem em radiologia diagnóstico. O estudo das características de

aquisição de imagem dos intensificadores de imagem de raios-X (XRIIs) por

ROWLANDS e TAYLOR (1983), HILLEN et a. (1991) e TAPIOVAARA e

SANDB3ORG (1995) indica o uso satisfatório de um modelo computacional simples na

compreensão dos fatores que são importantes para o desempenho da aquisição da

imagem com XRIIs. Entretanto, esses estudos se aplicam apenas ao intensificador de

imagem somente, exceto os estudos de FU e ROEHRIG (1 984) e WRIGHT et aí. (1 985)

que consideraram sistemas radiográficos baseados em XRIIs. E por último, convém

citar também, a reprodução da eficiência experimental, relevante, de alguns detectores

como o de germánio Ge(Li) por NAMITO et al.(1993) e referências neste, utilizando

métodos MC.

De fato, o número de aplicações usando códigos MC para simulação de detectores

são bem reduzidas. Praticamente, não foi possível encontrar trabalhos sobre a

modelagem de detectores de área conforme proposto neste trabalho. O propósito neste

trabalho é incluir não somente processos de absorção da energia como também aqueles

relativos as características da freqüência espacial e ruído do detector de aquisição de

imagem, isto é, simular o detector próximo do real.

Um modelo compreensivo das características da freqüência espacial precisa

considerar a difusão dos quantas secundários gerados subsequente à absorção dos

quantas primários de raios-X. Esses quantas são: espalhamento de fótons de raios-X,

fótons de raios-X característicos, fótons de luz e finalmente elétrons. Em alguns casos

(para baixa energia, por exemplo), o transporte de elétrons pode ser desprezado

considerando que a energia do elétron está sendo depositada localmente. Nesse caso, os

métodos de MC precisam ser usados apenas para calcular o transporte de fótons

incidentes, primários e secundários.

Dentro do núcleo da fibra cintiladora, a energia é finalmente convertida em fótons

de luz e o modelo precisa considerar sua subsequente difusão em direção do sensor ou

detector óptico (exemplos, filmes, câmeras, CCDs). Entretanto, a modelagem do
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transporte de fótons com técnicas de MC leva muito tempo, já que cada fóton de raios-X

gerará várias centenas de fótons de luz de cintilação, cada um dos quais sofrerá

espalhamento milhares de vezes.

No entanto, convém citar alguns trabalhos que utilizaram o método MC para

modelar o transporte de fótons de luz para um número limitado ou reduzido de casos,

como o de DERENZO (1982), que estudou o efeito da forma do cristal, tipo de refletor,

índice de refração da janela da fotomultiplicadora na eficiência de acoplamento. A

modelagem de fótons de luz tentadas com êxito para detectores convencionais (a base

de fósforo) por RADCLIFFE (1993). Os estudos preliminares de MOUNTAIN (1990)

para analisar as propriedades de transmissão da luz de uma única fibra óptica

cintiladora. A modelagem de transporte de luz no tecido por PRAHAL (1989). E

finalmente, numerosos trabalhos com detectores na fsica de partículas de altas energias

no CERN envolvendo, inclusive, a utilização do código GEANT para fótons de luz com

energias de 1 00 eV.

1.6 - Descrição do Trabalho

Neste trabalho foi usado o código GEANT3 (GEANT- Detector Description and

Simulation Too] desenvolvido pela Grupo de Software de Aplicação no CERN,

Genebra.). Porém, existem vários outros códigos de MC, mas entre os mais populares e

de amplo uso e que são capazes de reproduzir a eficiência experimental deste e outros

tipos de detectores são o EGS4 - Electron Gamma Shower (NELSON et a., 1985), o

MCNP - Monte Carlo N-particle (BRIESMEISTER, 1997), etc. Os algoritmos

utilizados para calcular o transporte de elétrons e fótons são bem documentados nos

manuais dos códigos, no entanto, são um tanto complexos. Para um usuário

inexperiente, pode se tomnar desalentador e levar muito tempo a sua utilização. Outra

tarefa cansativa é decidir qual desses programas complexos usar para modelar um dado

problema em particular. Assim, é necessário familiarizar-se com as capacidades e

limitações de cada código, para avaliar se um código em particular é adequado para uma

dada aplicação. Deve se levar em consideração, também, o tempo de execução, energia

de corte, suporte gráfico, diferenças nos algoritmos, versatilidade na modificação do

programa, etc.

Evidentemente, na época em que se iniciou este trabalho nenhum desses códigos

incluía a modelagem do transporte de fótons de luz com técnicas de MC, a não ser o
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GEANTJ para fótons de luz de elevada energia. Dentre os três códigos, o GEANT3 foi

escolhido pela sua facilidade, v'ersatilidade, e especialmente pelo suporte gráfico,

devido ao seu potencial na definição de geometrias complexas.

Os métodos alternativos acima permitem avaliar o desempenho dos detectores

projetados simulados. Desta feita, neste trabalho, levou-se em consideração alguns

parâmetros mais utilizados pela literatura, para avaliar o detector, em ordem de

importância: eficiência quântica de detecção DQE (Detection Quantum Efficiency),

função de transferência modular MTF (Modulation Transfer Function), faixa dinâmica

DRZ (Dynamic Range) e outros descritos no texto. Esses parâmetros ou critérios além de

avaliar o detector indicam o quanto o processo de detecção deteriora a razão sinal-ruído

da imagem ou sinal de entrada (qualidade da imagem).

Entretanto, um dos problemas encontrados, no projeto e aplicação de detectores de

área (2-D) ou de aquisição de imagem de alta eficiência foi a carência de critérios

claros (parâmetros) ou métodos para avaliação de seu desempenho, assim como os que

existem nos detectores 1 -D convencionais ou pontuais de espectro de energia. Daí

surgiu a necessidade de se fazer adicionalmente ao trabalho um estudo analítico de

alguns desses parâmetros.

No entanto, a maioria dos fabricantes de detectores raramente utilizam os critérios

acima como parâmetro de eficiência do detector, com algumas exceções fornecem a

DR, em alguns casos a DQE e em sua maioria fornecem apenas uma imagem como

exemplo da qualidade do desempenho do detector. Por isso, a simulação de dados

tomográficos e radiográficos, no projeto e modelagem de detectores de aquisição de

imagem, não deve ser visto como mera aplicação. Pois, deve ser considerada como um

complemento à especificação da qualidade do detector.

Como este trabalho está preocupado com os problemas associados com a fisica do

processo de detecção e formação de imagens com raios-X, o desempenho de um

detector está completamente determinado quando na sua modelagem está incluído não

apenas processos de absorção da energia, características da frequência espacial e

ruído do detector, mas também quando nos seus parâmetros de eficiência estão

incluídas as condições experimentais, isto é, a dependência do tipo de tarefa ou

aplicação (o detector no campo de operação), quer que este seja uma aplicação

radiográfica ou tomográfica.

Dessa forma, foi sugerido, que os parâmetros de eficiência dos detectores de área

além de levarem em conta umna região determinada (ROI) ou se possível a área total do
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detector incluam também as condições experimentais, a presença do objeto, grade,

filtros, etc. Um dos parâmetro que possui essa potencialidade e que é bastante utilizado

na avaliação da qualidade de imagem é a razão sinal-ruído SNR.

Como conseqüência, neste trabalho, propõem-se não somente a possibilidade de

definir parâmetros dependentes da freqüência espacial e da aplicação, como também a

possibilidade da utilização do SNRZ como parâmetro de avaliação da eficiência do

detector. Mostra-se também, como podem ser incorporados no mesmo meio ambiente

de simulação, alguns modelos matemáticos e parâmetros de qualidade da imagem para

otimização dos parâmetros de operação, "settings".

Em resumo, o projeto de novos detectores de área ainda é uma necessidade

almejada por muitos centros de pesquisas nucleares. Apesar da existência de arranjos

diferentes e simplificados eles apresentam excelentes resultados apenas para baixa

energia. Para altas energias ainda é um problema. O projeto aliado à modelagem é um

campo novo a ser percorrido, mas também há problemas quanto as limitações nos

programas disponíveis.

Este trabalho teve como objetivo principal o projeto, a modelagem e avaliação de

detectores 2-D a base de fibras óticas cintiladoras e dispositivos semicondutores para

aplicações radiográficas e tomográficas de radiação-X usando o método de Monte

Carlo.

Esses processos permitem a otimização de alguns parâmetros e componentes para

projetar melhor o detector. Para isto, foram estabelecidos os seguintes objetivos

específicos:

1- Descrição do detector projetado, e modelagem do sistema de aquisição de imagem:

fonte de radiação-X, filtragem, objeto e do sistema de detecção (grade, janela, conversor

de raios-X, leitor de fótons de cintilação)

2 - Modelagem do detector (sistema fonte-detector), determinação da eficiência

quântica de detecção (EQ) em função de espessura e energia.

3 - Determinação dos principais parâmetros que especificam um detector de aquisição

de imagem: eficiência quântica detectiva (DQE), função de transferência de modulação

(MTF) e faixa dinâmica (DR).

4 - Estudo analítico e comparativo da DQE.

5 - Análises e consideração da razão sinal-ruído (SNR) como parâmetro de

especificação de um detector de aquisição de imagem.



20 Introdução

6 - Otimização do detector de aquisição de imagem: através da minimização da

espessura da fibra, hibridização, redução do espalhamento de raios-X e efeito "cross

talk", e considerações sobre otimizaçào do sistema de aquisição de imagem através da

redução de dose: utilização de grades e ar.

7 - Predição do desempenho de um sistema tomográfico (TC) e radiográfico (RD) em

função da SNRT e SNRR e simulação da aquisição de dados tomográficos e

radiográficos.

Com o propósito de caracterizar melhor os objetivos delineados acima, a tese está

organizada com a apresentação da descrição dos procedimentos utilizados na simulação

e acompanhada de fundamentos teóricos e métodos (capítulo II). E foi dividida em sete

partes, como segue; 1 - apresentação dos componentes do detector e definição de alguns

termos pertinentes, 2 - apresentação do descritor de sistema de detectores, código

GEANT usada na modelagem e detalhes do projeto, 3 - descrição da modelagem da

cadeia de detecção e da cadeia do sistema de aquisição da imagem, 4 - descrição dos

dados de entrada, 5 - apresentação das definições de algumas das propriedades do

detector, 6 - determinação dos principais parâmetros de especificação de um detector de

aquisição de imagem, 7 - modelagem do processamento de sinal na cadeia de detecção,

8 - estratégias ou critérios de otimizaçào e por último a predição de um dado RD ou TC

para viabilizar uma dada aplicação

No capítulo 11I apresentam-se os resultados obtidos e está dividido em quatro

partes: na primeira parte apresenta-se resultados da modelagem do detector (sistema

fonte-detector) e determinação da eficiência quântica de detecção (EQ) em função de

espessura e energia. Na segunda parte, resultados da determinação dos principais

parâmetros que especificam um detector (DQE, MTF, DR SNR), adicionalmente são

apresentados estudos analíticos e comparativos de DQE. Na terceira parte, apresenta-se

resultados de otimização do detector, através da minimização da espessura da fibra,

hibridização, redução do espalhamento de raios-X. E por último, na quarta parte,

apresenta-se os resultados sobre predição do desempenho de um sistema tomográfico

(TC) e radiográfico (RD) em função da SNRTC e SNRRD e simulação da aquisição de

dados tomográficos e radiográficos.

E, finalmente no capitulo IV apresentam-se os comentários, conclusões e

sugestões.
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CAPITULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E MÉTODOS

Considerando o caráter multidisciplinar deste trabalho, dividiu-se este capítulo em

nove partes. Adicionalmente a revisão dos fundamentos teóricos, para uma melhor

compreensão do trabalho, é exposto também a metodologia adotada para obtenção dos

resultados.

O projeto e modelagem de detectores 2-D para radiação X pode ser resumido em

três estágios principais. Primeiro, o estudo da eficiência do PFOC ou "taper" composto

de fibras cintiladoras como detector, e conversor de raios-X em luz, determinando a sua

EQ em decorrência da determinação da intensidade de emissão da luz (energia

depositada) relativo à intensidade do feixe de raios-X incidente, relacionado à dose

liberada ao paciente ou objeto. Segundo, avaliação da eficiência de acoplamento do

PFOC em sensores ópticos mais utilizados na RD, como o CCD3, através de

considerações do espectro óptico emitido e da EQ do sensor, modelando para isto o

sinal, que está relacionado ao estudo da influência da sequência de processos fsicos

envolvidos, ou estágios na propagação do sinal, na detecção de raios-X. Terceiro, o

estudo da eficiência de transferência da informação da imagem pelo PFOC, através da

avaliação dos parâmetros de desempenho do detector: MTF, DQE e SNR, dando a

informação contida na imagem diagnostica produzida.

11.1 - Detector

Um detector é um instrumento que fornece informações a respeito da radiação

incidente, e pode ser caracterizado, primeiro pelo tipo de radiação que é capaz de

detectar, segundo, pelas suas características estruturais tais como área, espessura,

composição, janela de entrada, e assim por diante, e terceiro por várias propriedades e

parâmetros funcionais de desempenho que serão apresentados e discutidos nas seções

11.5 e 1.6, respectivamente. Em outras palavras, a função do detector é produzir um

sinal para cada partícula ou fóton incidente.
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Todos os detectores operam através de algum tipo de interação de partículas ou

fótons com a matéria. Para a detecção da radiação há vários tipos de detectores, que se

encontram em diferentes estados; sólido, liquido e gasoso. Como por exemplo, entre os

mais conhecidos estão; detectores emntladores, detectores proporcionais a gás,

detectores semiconductores, etc. Entre os detectores cintiladores também há dois tipos:

cintiladores orgânicos e inorgânicos. Ao primeiro pertencem os cristais puramente

orgânicos, cintiladores de plástico, etc. e ao segundo, os cristais cintiladores

convencionais mais conhecidos como o Nal(TI), CsI(TI), GOS, B3GO, etc., e os vidros

cintiladores dopados com ativadores tais como o Ce, Tb, etc. (GS 1, TB3 1, LKH-6, etc.).

Entretanto, quando há necessidade da utilização de conversores de raios-X de

grande área, como é o caso das aplicações na medicina, utilizam-se cristais cintiladores

como o GOS, que dependendo do método de fabricação utilizado, pode ser encontrado

em forma de pó (formado por partículas microcristalinas de materiais luminescentes)

misturado a uma cola orgânica e fixado sobre um substrato ou suporte (plástico, vidro,

placa de Aí, etc), sendo comumente chamados de telas de fósforos.

Como mencionado na introdução, os conversores de raios-X predominantemente

utilizados para sistemas radiográficos convencionais (radiografia em tempo) tem sido

telas de fósforo policristalinas, como o Gd20 2S:Tb. A natureza da granulação dessas

telas reduzem a sua resolução espacial por causa do espalhamento de luz entre os grãos

ou partículas.

Entretanto, altas taxas de transmissão sobre resolução, t/R, podem ser obtidas com

janelas ou telas estruturadas. O termo ela estruuada refere-se a tela que fornece

propriedades de guiar a luz perpendicularmente à superficie do sensor. Isto pode ser

obtido de várias formas;

a) por meio de fibras óticas,

b) b) por meio de cristais de fósforo de crescimento estruturado, como por exemplo o

Csl(TI);

c) c) por meio de uma máscara colimadora; onde os buracos são preenchidos com um

material luminescente.

No entanto, essas duas últimas telas estruturadas são muito caras e dificeis de

serem fabricadas (KOCH, 1996).

Os materiais conversores de raios-X devem satisfazer três requisitos parcialmente

conflitantes, como mencionados na introdução: possuir alta absorção de raios-X; ser tão

finos quanto possíveis, para uma alta resolução; e ser uniformes. O CsI com sua
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construção estruturada (em forma de coluna) obtido através de métodos de evaporação

especial, que faz com que os cristais adquiram formato de tubos ou barras com

crescimento perpendicular à base de suporte, oferecendo melhor resolução espacial

comparado ao GOS sendo portanto forte concorrente comr as fibras em estudo, para

baixas energias.

A seguir descreve-se os princípios básicos das fibras óticas, maiores detalhes

podem ser encontrados no livro do GIOZZA (GIOZZA, 1995).

11. 1. 1 - Fibras Ópticas Cintiladoras

11. 1 . 1 - Estrutura Física das Fibras

Uma fibra óptica de comunicação é composta basicamente de material dielétrico,

em geral, sílica ou plástico, obtido na forma de uma longa estrutura cilíndrica,

transparente e flexível, de dimensões microscópicas comparáveis às de um fio de cabelo

humano. A estrutura cilíndrica básica da fibra óptica é formada por uma região central,

chamada de núcleo, envolta por uma camada, também de material dielétrico, chamada

de casca (figura I11. 1). A seção do corte transversal mais usual do núcleo é a circular,

porém fibras ópticas especiais de outros tipos de formato podem ser utilizadas como

quadradas, hexagonais e elípticas.

A estrutura básica das fibra óticas cintiladoras é similar a fibra ótica de

comunicação, exceto que vidros luminescentes ou materiais cintilantes são utilizados no

núcleo e a casca é ligeiramente modificada adicionando-se alguns compostos para variar

o seu índice de refração, cujas características principais estão apresentadas no item

11.4.4, onde é dada a composição química (por peso) das fibras cintiladoras.

Apesar da existência de algumas fibras cintiladoras de plástico de alta produção

de luz, que são fáceis de serem trabalhadas e relativamente de baixo custo comparadas

com o vidro, não foram consideradas neste trabalho pelas seguintes razões; a)

atualmente não existem fibras de plástico com diâmetro menores que 30 sim,

comercialmente disponíveis; b) as microfibras de plástico são seriamente limitados pelo

alcance dos elétrons produzidos na interface núcleo-casca, devido ao baixo Z dos

materiais que constituem o núcleo da fibra; c) os vidros cintilantes mostram excelentes

propriedades como melhor seção de choque e resistência à radiação, d) os cintiladores

de plástico mostram maior tendência à saturação (KlRKBY,1987).
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Assim, as simulações foram efetuadas principalmente com três tipos de fibras,

comercialmente disponíveis (COLIMATED HOLES), as fibras do tipo; LKH-6, TB31 e

GS 1. A primeira, por ser o alvo da pesquisa, foi a mais utilizada neste trabalho, pois

possui excelentes propriedades ótcas e mecânicas, comparada com suas similares,

como: melhor seção de choque de absorção para raios-X, reduzido alcance da radiação

secundária gerada, reduzida cintilação retardada, alta produção de luz e resistência à

irradiação comparadas, com as outras duas. As demais foram utilizadas apenas para

comparação.

I. 1. 1.2 - Placas de Fibra Óptica Cintiladora PFOC

A maior vantagem das fibras é que elas podem ser utilizadas alinhadas com o

feixe de radiação. Para isso, milhares de fibras florescentes, de diâmetros que podem

variar de 6 a 16 jgm (onde cada fibra individual é circundada por uma camada de casca

de vidro), são então reunidas para formar vários feixes e fundidas para obtermos uma

placa de fibras óticas, PFOC. E esta, por sua vez, pode ser adaptada, de acordo com o

tipo de feixe (divergente, etc.), para confeccionar por exemplo os "tapers".

Os "tapers" de fibras óptica são placas de fibras ótica PFOC, nas quais, num dos

extremos, o tamanho do diâmetro de cada fibra é reduzido, adquirindo o formato cônico,

semelhante à de uma "cebola cortada pelo meio". isto é, transversalmente à orientação

das fibras. Esta redução é efetuada de forma que a imagem depositada ou capturada

pelo diâmetro maior, na entrada da superfície, possa ser transferida a um dispositivo

muito pequeno tal como a área de entrada de um CCD

Convém salientar que existem dois tipos de tapers; os "tapers" guias ópticos,

confeccionados a partir de fibras óticas altamente transparentes, semelhante às fibras de

comunicação e que são utilizadas como guias para transferir a luz gerada por telas de

fósforos para sensores de luz como o CCD3 (nos detectores convencionais), e aqueles

sugeridos neste trabalho construídos a partir de fibras óticas cintilantes. Este último,

neste trabalho, denominamos apenas de "taper".

Os "tapers" de fibra ótica demagnificadora são utilizados nos sistemas de

aquisição de imagem de raios-X de estado sólido para: aumentar moderadamente o

campo de visão dos raios-X, fornecer eficiente coleta de luz, blindar o CCD3 e produzir

um detector compacto, leve e rígido.
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11. 1 1.3 - Mecanismos de Cintilação

A interação da radiação com o material base do núcleo é o primeiro processo a

ocorrer. As partículas ionizantes (elétrons) gerados pelos fótons de raios-X perdemn

parte de sua energia, que é convertida em luz, pelo material fluorescente adicionado ao

material base. Em média, no vidro, a energia necessária para gerar um fóton de luz é de

aproximadamente 20 eV e no poliestireno, em torno de 1 00 eV. Essa produção de luz,

no vidro, é perfeitamente comparável com a dos cintiladores de Nal, aproximadamente

25 eV. O espectro de emissão dessas fibras não é monocromático, varia

aproximadamente do ultravioleta ao infravermelho, dependendo do tipo de ativador ou

dopante.

Dentro de cada PFOC, os núcleos de cada fibra cintilam sob a ação dos raios-X,

como ocorre com os cintiladores convencionais, a diferença é que a luz é canalizada

para a superficie de saída do PFOC, onde resulta uma imagem ótica plana muito nítida,

correspondendo ao padrão de intensidade dos ftons de raios-X transmitido ao longo do

caminho do feixe. A vantagem dessa propriedade, é que ela permite o acoplamento do

PFOC diretamente ao CCD ou a qualquer outro sensor ótico, sem necessidade de

intensificador de imagem ou lentes. A luz colimada por cada fibra é direcionada aos

elementos do CCD com espalhamento muito reduzido, se comparado com um fósforo

comum.

1I. 1 1.4 - Transmissão da Luz Através das Fibras Ópticas

O índice de refração de um material é dado por n(X.) = c/v(X), onde: c , é a

velocidade da luz no vácuo e v(X,) é a velocidade da luz no material onde a onda da luz

esta se propagando. Se a luz encontra uma fronteira que separa dois meios com índices

diferentes, parte da luz é refletida e a outra parte é absorvida no segundo meio (figura

II. 1). Na interface entre dois meios, é válida a lei de Snell: ni cos (O,) n2 COS (02). Se

> n2 , a reflexão total ocorre para ngulos incidentes maiores do que um ângulo

crítico O = arc cos (n2/n1). A transmissão da luz pelas fibras ópticas está baseada

essencialmente nestes processos fisicos de reflexão interna total. A figura 11.1 ilustra

este processo.
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Reflexão Interna Total

Fótons l ' Cone de Revestimento óptico, casca <vidro NA). 
de ~~~ Apr&~onamento Núcleo Cintilante (vidro LKH--6), 

Raios- X
EMA (vidro escuro)

Absorção Espalhamento Raios -X

Figura 11. 1. Parâmetros geométricos e ópticos de uma fibra cintiladora individual do

detector projetado.

1. 1. 1.5 - Caracterização das Fibras Ópticas

As fibras ópticas cintilantes são geralmente caracterizadas pelos seguintes

parâmetros: produção de luz, comprimento de atenuação e resistência à radiação.

a) Produção da Luz

A produção da luz é uma medida da eficiência iilriseca das fibras. Em geral, o

que se mede é a produção de luz efetiva, isto é, o produto de quatro quantidades: a

produção intrínseca da luz, eficiência de coleta geométrica, eficiência de transmissão e

por último a eficiência quântica do fotosensor.

Infelizmente, fibras a base de vidro cintilantes possuem baixa produção de luz se

comparadas à fibras feitas de plástico cintilante, tais como o NE IO2A.

b) Atenuação da Luz nas Fibras

A atenuação por um cintilador de sua própria luz de cintilação é não-exponencial,

mas pode ser descrita por - exp[-zX(z)I (aqui é válido a lei de Beer-Lambert), onde as

perdas de luz a uma distância z do ponto de emissão são caracterizadas por um

comprimento de atenuação X(z), e seus valores para as fibras utilizadas neste trabalho

são mostradas na seção 11.4.4. Quando a luz viaja uma distância z = X(z), a luz é

reduzida por 1/e. Mas em geral, a situação é mais complicada e a transmissão da luz

através das fibras é parametrizada por várias exponenciais. A atenuação (comprimento

de atenuação =X0) das fibras é notadamente muito inferior para distâncias curtas, da

ordem de alguns centímetros, por isso assumiu-se neste trabalho, aproximadamente

constante, X,(z) = -
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A atenuação nas fibras depende da absorção intrínseca no material volumétrico e

das perdas por reflexão na interface núcleo-casca. Para fibras de diâmetro inferiores a

10 O gr, o número de reflexões entre o ângulo da direção da propagação da luz e o eixo

da fibra, pode aumentar muito com a conseqülente atenuação dos fótons que viajam com

ângulos maiores. Portanto, apesar da existência de fibras de 6 gim diâmetro, neste

trabalho limitou-se a usar fibras acima de 1 gm de diâmetro.

Para evitar atenuação do sinal, deve optar-se pelo uso de fibras completamente

transparentes, sem dobras ou fendas. Os materiais reais não o são, e as fibras óticas

cintilantes ou não, por definição, não são transparentes visto que o material base sempre

é dopado com algum tipo de ativador. Quando a luz viaja dentro do material real, a luz

é absorvida, espalhada e perdas podem ocorrer devido as dobras macroscópicas e

microscópicas das fibras.

c) Resistência à Irradiação

Em geral, todos os detectores submetidos ao ambiente de irradiação hostil sofrem,

em algum grau, ligeiras ou recuperáveis modificações, após ou durante a irradiação.

Obviamente, o envelhecimento natural sempre ocorre, mas isso não é problema, se for

possível refazer a calibração.

Materiais resistentes à radiação são de importância fundamental no projeto de um

detector que funcionará sob condições adversas esperadas no campo da medicina e

indústria, onde os níveis de radiação podem ultrapassar 1 Mrad/min. Por exemplo, em

experimentos onde o fluxo de raios-X é relativamente alto (radiação síncrotron), longo

tempo de exposição (tomnografias industriais), ou no caso da utilização do detector com

muita freqüência em intervalos curtíssimos (aplicações médicas).

O principal efeito de dano por irradiação em algumas fibras óticas de vidro é a

introdução de novos centros de cor de vida curta, durante a irradiação, que podem

absorver fótons de cintilação ou seja há perda da eficiência de produção de luz

temporária devido ao aparecimento desses centros de cor. O mesmo efeito foi

observado em fibras cintiladoras de plástico.

11. 1. 1.6 - Aprisionamento da Luz nas Fibras

Fração de aprisionamento é a fração de luz de cintilação emitida isotrópicamente

e que é aprisionada no interior da fibra dentro da qual é produzida. A quantidade de luz
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que é aprisionada pela reflexão interna total, dentro da fibra, em cada direção (cada

extremo) está determinado pela razão entre os índices de refração do núcleo e da casca e

pela geometria da seção transversal da fibra.

Cada tipo de fibra possui um núcleo cujo índice de refração. nico, que é

ligeiramente maior que o índice de refração da casca (cladding), n, de vidro que o

circunda, ver seção 11.4.4. Numa fibra ideal, na qual a luz de cintilação é produzida

isotropicamente e uniformemente no núcleo. A fração de aprisionamento em cada

direção ao longo da fibra é exatamente 0,5 j - fli jJ , para uma fibra de seção

trasvesalcircular e -4 J-n~/~,)f 

transversal - fco 2' jn 1 do para uma fibra de seção

transversal quadrada.

Baseado em considerações puramente geométricas através de simulações de MC,

WILQUET (1998) afirma que o fator de aprisionamento é maior em fibras de formato

quadrado em comparação com aqueles de formato hexagonal. Por outro lado, trabalhos

experimentais com cristais cintiladores obtidos por KEIL (1 970) também mostram que a

coleta de luz em cristais de formato quadrado é maior que as de formato cilíndrico e

hexagonal.

Neste trabalho foi adotado o formato quadrado, em decorrência desses resultados

e também porque detectores de formato quadrado são fácies de serem confeccionados e

simulados. Inicialmente, foram usadas fibras de formato hexagonal e cilíndrico, que

apresentaram um certo grau de dificuldade na modelagem, especialmente na definição

das bordas fisicas do detector (contorno).

11. 1. 1.7 - Problemas de Espalhamento da Luz

O espalhamento da luz pode ocorrer de várias formas desde a sua geração dentro

da fibra até a sua absorção pelo fotosensor, por exemplo, no interior da fibra pode correr

o efeito "cross-talk", na saída, nos materiais de acoplamento e na superficie do CCD).

No interior do fotoelemento, pelo fato da luz penetrar alguma distância no silício do

"4array" do CCD), ela se espalha do elemento alvo aos elementos adjacentes, resultando

numa pequena quantidade de dissonância entre elementos que é mais freqüente para

comprimentos de onda próximo do infravermelho.
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a) Efeito "cross-talk"

O efeito "cross-talk" é a presença de luz parasita nas fibras adjacentes devido,

basicamente ao espalhamento da luz. Os mecanismos mais relevantes da geração do

efeito "cross-talk" compreendem: considerações sobre imperfeições da qualidade de

interface núcleo-casca; geometria da fibra e finalmente, as propriedades e concentrações

dos dopantes.

O efeito "cross-talk" entre as fibras é o principal responsável pelo "borramento"

da imagem, degradando o contraste e a qualidade da imagem. Para reduzir o seu efeito

ou prevenir a degradação da resolução pelo efeito "cross-talk", utilizam-se de elementos

absorvedores, vidros absorventes, que podem ser inseridos no PFOC ou pela aplicação

de uma camada absorvedora em torno da cada fibra individual .

b) absorvedores EMA

Camadas absorventes - É uma camada de vidro opaca e fina, que circunda a

fibra, adicionada à camada externa do vidro da casca para diminuir o efeito "cross-talk".

Com este método, o vidro é circundado aplicando uma camada de aproximadamente 1

gm de material opaco, em torno de cada fibra individualmente. Lembrando que este

material pode ser opaco para ambos. tanto para atenuar fótons de raios-X como ftons

de luz.

Elementos absorventes- Aqui os elementos absorvedores podem ser aplicados

de duas formas: inserindo os elementos aleatoriamente, no espaço entre as fibras

(também chamado absorção "intersticial") ou através da utilização de absorvedores das

mesmas dimensões de uma fibra, só que distribuídas uniformemente no PFOC ou

"taper".

I1. 1.3 - Funcionamento Básico do CCD

Assim como o desempenho do CCD em aplicações astronômicas é dependente da

qualidade do telescópio óptico, a utilidade dos CCDs para aplicações que envolvem

raios-X depende principalmente dos demais componentes utilizados para transmitir o

sinal de raios-X ao CCD.

Os CCDs podem ser de iluminação frontal e retro-iluminados. No primeiro caso,

os fótons incidem sobre a superfície do dispositivo que está superposto com as estrutura

dos eletrodos de transferência e porta-armazenamento. No segundo caso, o volume de
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substrato de Si subjacente é removido e os fótons incidem sobre a superfície traseira do

dispositivo.

O sinal de vídeo, discreto, contínuo ou analógico amostrado é gerado pela leitura

de cada poço seqüencialmente, isto é, durante a leitura, a carga acumulada em cada

elemento é transferida fila por fila para o registro em série (saída), por uma seqüência de

pulsos ("clocking") aplicados ao registro em paralelo. Uma vez que ele atinge o

registro em série, uma fila de elementos é lido, elemento por elemento, através do

amplificador de saída no próprio CC. Após posterior amplificação, a saída analógica

pode ser digitalizada e armazenada na memória para posterior processamento.

A figura 11.2 apresenta a operação básica simplificada de um CCD e na figura 11.3,

o diagrama de bloco dos principais componentes da eletrônica do detector CC.

Para maiores detalhes sobre a operação de CCDs científicos ver JANESICK

(1987), a sua história de desenvolvimento em JANESICK (1991) e a sua aplicação pode

ser vista em inúmeras revisões que aparecem na literatura tais como de BURT (1 992).

Neste trabalho, optamos pelo CC relio-ilurninado. Estes tipos de dispositivos

geralmente possuem alta EQ, que podem chegar até 90 % (600 nim), e baixo ruído

eletrônico. Maior EQ implica que podem ser detectados maior número de fótons para

uma dada intensidade de iluminação fornecendo a princípio, melhor estatística para

ajustar o formato das linhas espectrais.

CANAIS DE INTERRUPÇÃO

o
-iw

LUw

REGISTRO EM SERIE

Figura 11.2 - Operação básica de um "arra.y" de CC

Neste trabalho, o CCD) é simulado como um detector ideal e passivo, isto é, como

não foi feito a simulação do transporte de fótons de luz, um procedimento alternativo foi

adotado para efeito de modelagem (ver seção 11.2).
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Adicionalmente, foi considerada a interação direta dos fótons de raios-X com o

CCD, que é resultado da passagem da radiação pelo conversor de raios-X sem ser

absorvido por este, que pode resultar em dano no CCD ou em ruido espúrio nos dados

de aquisição da imagem.

CLOCK SERIAL * CLOCK SERIAL
CONTROLADOR DE FASE GERADOR DE FUNÇAO

CLOCK PARELELO CLOCK PARELELO
CONTROLADOR DE FASE GERADOR DE FUNÇÃO

CLOCK DE RESET CLOCK DE RESET
CONTROLADOR DE FASE GERADOR DE FUNÇÂO

CLOCK ADC AMPLIFICADOR DE

CONTRLADO DE ASE AMOSTRAGEM DUPLAMENTE
CONTROADOR D FASECORRELACIONADA

CONTROLADOR DE ADC ADC 
CODIFICADOR DE FASE

MEMORIA BUF`FER

MICRO VIDEO DMVA
IB3M PC AT

MICROPROCESSADOR
LSI - 1 1

Figura 11.3 - Diagrama de bloco do sistema de controle e leitura do CCD3.

11.2 - Projeto e Modelagem do Sistema de Detecção

No projeto de um sistema de aquisição de imagem, para um aplicação específica,

são requeridas tantas informações quanto possível sobre o que será inspecionado, como:

sistema de detecção, tipos e tamanhos dos defeitos que precisam ser detectados,

propriedades dos materiais, formas e número das partes (área ou volume da região) que

precisam ser inspecionadas, taxa de inspeção, limitações de dose, ambiente de radiação,

limitações geométricas, e por último a disponibilidade de recursos e metodologia de

aquisição de imagem apropriada para inspeções satisfatórias. Muitos compromissos

precisam ser feitos em cada aspecto do projeto.

O projeto de um sistema de detecção de raios-X envolve a escolha de diferentes

sensores óticos disponíveis, diferentes taxas de leitura, esquemas com ou sem

refrigeração, tipos de fósforos ou cintiladores e uma variedade de formatos de
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acoplamento. Além disso, inspeções diferentes precisam de diferentes campos de

abertura, que ao invés de acoplamento direto podem requerer por exemplo de um

sistema baseado em intensificadores de imagem ou lentes. Alguns sistemas podem

necessitar de dispositivos de dezenas de milhões de elementos e outros de apenas

51 2x5 12 e de baixo custo. O projeto de um sistema de detecção pode não satisfazer a

todas essas necessidades.

Neste trabalho, o sistema de detecção é simulado próximo do real. O modelo MC

inclui o efeito ou influência do espectro de raios-X, o paciente, a grade de anti-

espalhamento, as coberturas protetoras e o detector PFOC. A saída inclui a distribuição

dos fótons de luz do cintilador para um receptor sensor de luz. Processos subsequentes

aos eventos de interação tais como a difusão de fótons de luz dentro das fibras também

foram considerados. Não foram levadas em consideração apenas o efeito "cross-talk".

Nosso modelo de sistema de aquisição de imagem também inclui fontes de ruido

eletrônico na cadeia de aquisição de imagem e o fator de SWANK (A,) do PFOC

(resultante dos pulsos de luz não-iguais provenientes dos eventos de interação dos raios-

X com absorção de energia constante (SWANK (1973)), mas estes são considerados

como tendo pouco efeito sobre a detectabilidade de detalhes estudados neste trabalho.

Foi incluído também, a dependência da freqtiência espacial da transferência do sinal e o

ruído, através do MTF e NPS. Apenas não foi incluída a freqúlência temporal, porque

considerou-se que elas são similares para ambos, sinal e ruído, e portanto se cancelam.

exceto para a contribuição do ruído de leitura do CCD).

Para detectores convencionais, fósforo-filme, SAND)BORG (1996) calculou a

MTFL e NPS para fótons de luz gerados após a absorção dos fótons de raios-X no

detector, de acordo com a formulação de NISHIKAWA et a. (1990a), mas baseado na

equação de SWANK (1973) de difusão de luz, em direção ao filme, a partir de

diferentes camadas no detector. Essa aproximação é muito grosseira porque utiliza um

plano infinito e iluminação homogênea para calcular a MTF.

Para novos dispositivos de detecção digitais, como o detector projetado, modelos

teóricos precisam ser desenvolvidos similares aos convencionais, como alternativa, à

simulação do transporte de fótons. Uma formulação teórica de modelos está fora do

objetivo deste trabalho. Por isso, o efeito dos fótons de luz foi modelado através de dois

métodos alternativos: modelagem por estimativas semi-empíricas e modelagem por

fórmulas analíticas.
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Nos métodos adotados, foram considerados alternativas bastante simplificadas que

consistem em; adotar os dados disponíveis na literatura (produção de luz pelo cristal,

etc.) e calcular com ajuda de modelos teóricos o seu efeito. A modelagem consiste das

seguintes partes principais:

a) entrada dos valores da energia depositada (calculada usando o código GEANT);

b) produção de fótons de luz baseados na geração da luz no cristal ou vidro;

c) atenuação da luz dentro da fibra;

d) absorção de luz nas interfaces;

e) produção de pares elétron-buraco baseado na EQ do CCD;

f) interação dos raios-X com o CCD.

Modelos teóricos compreensivos, não devem apenas estender os modelos

utilizados (nos detectores convencionais) como generalizar a sua aplicabilidade para

uma gama de detectores de área, inclusive os modernos. Para isso, deverá incluir-se não

somente características de absorção de energia dos raios-X como também as

características espaciais da freqüência do receptor de imagem e características no

ambiente de operação. Mais adiante, serão apresentadas discussões adicionais relativas

aos modelos teóricos.

11.2.1 - Descrição do Detector de Imagem Projetado

Como mencionado nos parágrafos anteriores, nosso objetivo é projetar e modelar

o detector. O detector projetado neste trabalho é um detector integrador bidimensional,

baseado numa configuração opto-eletrônica, conforme mostrada esquematicamente na

figura II.4. Este consiste de um "taper" composto de fibras óticas cintilantes, isto é,

confeccionado a partir de feixes de fibras paralelas, e o objetivo é verificar suas

propriedades de formação de imagens na sua detecção por raios-X, para casos de

acoplamento direto a um sensor de luz, (CCD), como leitor do sinal.

Porém, para objeto de simulação o "taper" pode ser perfeitamente aproximado por

uma placa de fibras ópticas cintilantes PFOC, pelo seguinte:

• a maior parte das interações ocorrem na entrada da janela do detector, antes do

inicio da curvatura do "taper";

• a consideração da geometria do "taper" é essencial só no caso da necessidade de

simulação do transporte de fótonis de luz;

• as perdas em consequencia da redução e encurvamento, e que foram levadas em

consideração para efeito de cálculo da eficiência, são mínimas (ALLINSON, 1994).
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"Taper" _ _ _ _

Redutora
de

Fibras Cintilantes

IBIV Compatibe

Figura II.4. - Acoplamento direto do "taper" ao CCD). O "taper" redutor de imagem

confeccionado a partir de fibras cintiladoras.

Dessa forma, a PFOC conversora e não redutora de imagem, que também serve

como guia ou condutor de luz, foi acoplado a um CCD) para facilitar a aquisição de

imagem de alta resolução e testar diferentes configurações. Isto é, tanto o PFOC como

o detector híbrido (111.2) foram colocados em contato direto com o sensor de fótons,

CCD).

O acoplamento adotado entre a fibra e o CCD) foi de 1 para 1, isto é, as dimensões

de cada elemento do CCD) possuem aproximadamente as mesmas dimensões da área

transversal da fibra. Na realidade não assim, o número de fibras pode ser maior ou

menor, depende do tipo de aplicação.

Os PFOCs podem encontrar variadas aplicações, em situações que envolvem

dimensões reduzidas, exemplo micro RD e TC, Atualmente, uma configuração de

maior área possível e de alta resolução, na versão PFOC-CCD) com dispositivos

comercialmente disponíveis, seria por exemplo fibras de 6 im de diâmetro com CCD) de

2048 x 2048 com elementos de 12 jim de alta resolução.

II.2.2 - Sistema de Descrição de Detectores - GEANT 3

As simulações foram realizadas com o auxílio de um programa computacional

baseado no método de MC denominado GEAN 3 Este foi utilizado para simular o

transporte de ftons de raios-X através da cadeia de aquisição de imagem radiológica

e/ou tomográfica e calcular os parâmetros de desempenho do detector, os parâmetros da

qualidade da imagem e a dose absorvida pelo paciente.

O pacote GEANT versão 3.15, está instalado em estações IBM (550 e 320 H) no

LACC (Laboratório de Cooperação COPPE/CERN), criado em decorrência da
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cooperação entre o CERN e a UFRJ e este foi acessado através de terminais SN

remotos.

O GEANT é um método de MIC confeccionado especificamente para trabalhar

com fsica de altas energias. No entanto, neste trabalho foi utilizado para baixas

energias, entre 10 keV a 1 MeV, encontrando-se o seu limite inferior em 10 keV. A

ferramenta está escrita em linguagem fortran, na forma de uso-amigável, com suporte

de gráficos que permite monitoração on-line.

Os eus dados resultantes, embora ocupem grande espaço, podem ser facilmente

visualizados e analisados, com ajuda de outro pacote gráfico denominado PAW

(Physics Analysis Worksatation), também desenvolvido pelo CERN. O programa de

simulação, na versão 3.15. disponível para a geração de eventos eletromagnéticos,

contém um gerador de MIC baseado na biblioteca da seção de choque do código EGS4 e

uma biblioteca de rotinas e códigos de maior uso na física de altas energias, entre eles o

código FLUKCA de interações eletromagnéticas e GHEJSHA de deposição de energia

como de elétrons.

O GEANT ' é um sistema de modelação de detectores relativamente simples,

desenvolvido com ênfase no traço de poucas partículas por evento. Isto é, para simular

um evento ele calcula a probabilidade de ocorrência de uma interação, pela amostragem

da seção de choque total da interação e gera os estados finais pela amostragem da seção

de choque diferencial do processo. Principalmente por este aspecto, o código é muito

lento comparado com outros programas simuladores (MCNP, EGS-4) construídos

usando métodos deterministas com ênfase ao uso preponderante de técnicas estatísticas

e probabilísticas. Isto é, nesses métodos de MIC simulam-se histórias individuais de

cada partícula; os diferentes eventos que podem ocorrer com cada fótonlpartícula são

amostrados aleatoriamente a partir de distribuições conhecidas (empíricas ou teóricas) e

o comportamento medio obtêm-se calculando a média para um número suficiente de

partículas. Por isso, para obter melhor precisão (menor variância) é necessário

aumentar o número de histórias. No entanto, são muito velozes, e esta velocidade é

ainda maior com a aplicação de técnicas de redução de variância. No GEANT 3, o

fluxo de fótons pode ser denominado de número de eventos, porque a cada fóton

simulado é atribuida a certeza de ocorrência do evento, mesmo que não ocorra

interação. Já no MCNP e EGS-4, o evento ocorre somente se houver interação com a

matéria.
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11.3 - Modelagem Monte Carlo da Cadeia de Aquisição de Imagem

11.3.1 - Componentes da Cadeia de Aquisição de Imagem

colimadores Iae

rades anti-espalhamento

Figura I1.5. - Cadeia de aquisição de imagem em diagnóstico por raios-X.

Os componentes do sistema de aquisição de imagem esquematizado na figura 11.5

e descritos ao longo do texto estão resumidos na tabela 11. 1. Basicamente, estes

sistemas incluem o tubo de raios-X, sistema de filtros, geometria de irradiação, tamanho

do fantoma e campo de irradiação, detalhe de contraste, grade anti-espalhamento, e por

último o detector.

II.3.2 - Modelagem do Sistema de Aquisição de Imagem:

Na modelagem do detector, a simulação da cadeia total do sistema de aquisição de

imagem é inevitável, uma vez a resposta do detector é influenciada pelo desempenho

de todo o sistema, isto é, para uma simulação real não pode ser considerado

independente dos outros componentes. A geometria mínima utilizada neste trabalho foi

o arranjo fonte-detect~or, e para obter alguns resultados foi necessário simular a cadeia

total do sistema de aquisição de imagem.

O programa de MC segue a trajetória dos fótons individuais emitidos pelo tubo de

raios-X através de toda a cadeia do sistema de aquisição de imagem, na sua passagem,

deixando-os interagirem (por absorção ou espalhamento) com o meio, nessa ordem, ar,

filtro, colimador, ar, fantoma (paciente ou corpo de prova), ar, grades anti-espalhadoras

e seguindo seus caminhos até atingirem o receptor de imagem (o sistema fibras-sensor

de luz).

Os fótons que chegam até a entrada do detector são considerados como o sinal que

carrega a informação e são acompanhados ao Jongo do seu percurso, dentro do detector,
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onde ocorrem processos físicos de transformação, tais como: processo de conversão das

fótons de raios-X em fótons de luz e o processo de conversão de fótons de luz em

elétrons (no CCD), finalmente resultando em sinal analógico que posteriormente será

digitalizado. Dependendo da sua energia e do material em que eles se encontram, os

fótons interagem de forma diferente, mas cada modo ou forma de interação possui uma

certa probabilidade de ocorrência que pode ser selecionada pelo uso apropriado de

números aleatórios. A partir desses valores são derivados os parâmetros de eficiência

dos detectores, da qualidade de imagem (contraste e razão sinal-ruído) e o risco de

radiação (dose média absorvida no fantomna ou objeto).

II.3.2.1 - Simulação do Transporte do Fótons de Raios-X

Os programas computacionais confeccionados para simular o transporte de fótons

de raios-X, obedecem o modelo computacional básico pré-estabelecido pelo código

GEANT (bibliotecas padrões e códigos - rotinas de cálculo, roleta Russa, tipos de

interações, cortes de energia, etc.).

Ao longo de cada trajetória do fóton (trajetória aleatória), as grandezas associadas

ao campo de radiação são registradas. O transporte dos fótons de raios-X, através da

cadeia de aquisição de imagem, é simulado com muito cuidado, levando em

consideração os processos de interação. individual: efeito fotoelétrico, espalhamento

coerente (RayIeigh) e incoerente (Compton) e suas probabilidades. Para baixas

energias,, considerou-se que os elétrons secundários gerados nas interações, depositam

suas energias no ponto de interação. Desta forma, a energia depositada no detector e no

fantomra são diretamente determinadas como resultado da simulação do transporte de

radiação.

Feixes de fótons com formato retangular e cônico (divergentes), são extraidos da

fonte (plana e pontual, respectivamente). O fantoma é colocado em linha com o feixe.

Fótons que atravessam o fantoma são absorvidos pela PFOC com uma eficiência

Ilabs.(E). Tanto o PFOC como o CCD foram representados como um "array" de nxmn

elementos (pixels). Na modelagem, também, foram considerados os fótons

retroespalhados no fantoma e/ou detector pelo material circundtante (ar, grade, etc.). A

composição do ar utilizada para simular o meio foi a recomendada pelo ICRU-43

(1988) (tabela II.2) e a densidade foi p = 1,205 kg/m.
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11.3.2.2 - Geometria de rradiação

Como mencionado nos itens anteriores, diversos programas foram

confeccionados, utilizando-se das bibliotecas e rotinas padrões para modelar diferentes

sistemas e/ou geometria desses sistemas, assim como dos detectores. Dessa forma,

diferentes tipos de aplicações puderam ser simuladas variando-se quer a geometria do

feixe, orientação e/ou tamanho do fantoma, campo de entrada do feixe e a distância.

foco-receptor. A geometria de irradiação também inclui a posição da grade sobre o

detector. Em todos os exames foi mantido o espaço entre o objeto-detector igual a 4

cm, mesmo naqueles em que foi usada a grade. A espessura do fantoma, na direção do

raio central foi escolhido em conformidade com o homem padrão (ICRP-23, 1975), quer

para adultos ou crianças. O tamanho do campo de entrada foi escolhido em

conformidade com JONES and WALL. (1985), para possibilitar o cálculo de dose

efetiva.

Nas simulações de MC, foi imitada a geometria de irradiação de uma montagem

experimental típica, conforme é mostrado o modelo simplificado na figura 11.6 e seus

parâmetros de entrada resumidos na tabela 11. 1

Ponto Focal Filro

Colimadores

Delimitador
do Universo de

Simulação

DFlD
4 .Campo de Radiação

I~~j~~ Fantoma

'- - , Detalhe de Contraste

Grades Antiespalhamento
-Conversor de Raios-X

Sensor de Luz

Figura 11.6. Geometria de irradiação usada nas simulações de MC da cadeia de

aquisição de imagem. As dimensões do fantoma, área do campo de entrada da radiação

(área escura), espessura da camada de ar, e distância foco-detector podem ser facilmente

variadas.
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No entanto, para diferentes tipos de aplicações; como as apresentadas neste

trabalho, que correspondem ao pélvis pediátrico, radiografia dental, mamografia e

aplicação industrial, a geometria pode mudar ligeiramente, especialmente a geometria

do fantomna.

11.3.3 - Descrição da Simulação

11.3.3.1 - Seleção da Energia do Fóton e Direção de Movimento

O primeiro estágio na simulação é a seleção da energia, direção do movimento

dos fótons emitidos da fonte de raios-X e ponto focal (tipo de fonte; pontual ou

divergente). No primeiro estágio, a energia é selecionada de acordo com o tipo de

aplicação a partir do banco de espectros de raios-X tabelados (BIRCH e a. 1979)

(maiores detalhes podem ser encontrados na sec. 11.4.1 I.).

No segundo estágio, o sistema de coordenadas principal (sistema de referência do

laboratório) é alinhado com o detector no formato de bloco, dentro do qual os fótons são

transportados; o eixo-z é perpendicular ao plano da superficie que contém a janela de

entrada do detector e que aponta para ele. A origem foi localizada no centro geométrico

do detector, na qual também está centrada o eixo-z do primeiro elemento, fibra ótica

cintiladora do PFOC. O eixo positivo aponta em direção da saída do sinal e o eixo

negativo aponta para a origem da fonte ou entrada do sinal. Tanto a fonte, o fantoma, a

grade, como o detector foram alinhados pelo centro ao longo do eixo-z. A direção do

movimento, obviamente, é no sentido fonte-detector. A linha horizontal foi representada

pelo eixo-x. O "array" de elementos ocalizados ao longo deste eixo, y = O, foi utilizado

em alguns casos. A linha vertical que passa pela origem foi definida como eixo-y.

No terceiro estágio considera-se dois casos: primeiro caso fonte pontual,

considerou-se a emissão isotrópica e que emana de uma pequena área plana, imitando-

se um microfoco de 5 tm. Segundo, caso fonte plana, um feixe de fótons colimado de

tamanho variável, é direcionado para o fantoma e o detector com formato de bloco.

Cada fóton gerado, como descrito nos parágrafos acima, também é seguido dentro

do fantoma. Uma vez determinada a posição da interação, é selecionado o tipo de

interação com o fantoma ou detector. Como o programa não estima diretamente a

intensidade de fótons espalhados no fantoma e que atingem o detector, a estimativa é

feita usando métodos alternativos, como será explicado no capitulo 111.
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11.3.3.2 - Interação do Fóton dentro do "Universo de Simulação"

Há duas formas como a história do fóton pode terminar. A primeira, é quando o

fóton, após os eventos de espalhamento, recebe um comprimento do caminho médio que

o levará fora do delimitador do universo de simulação (figura 11.6), isto é, uma vez que

o fóton deixa o meio material, onde alocou-se o sistema total de aquisição de imagem;

fonte, ar, fantoma ou detector, etc. Entretanto, como ocorre na realidade, é permitido o

retroespalhamento dos materiais circundtantes tanto para o fantoma como para o

receptor de imagem. No segundo, o fóton é "morto" pela roleta Russa. Se as dimensões

dos objetos que estão dentro do universo de simulação forem muito maiores que o livre

caminho médio do fóton ( /i), a história de um fóton pode envolver muitas interaçoes,

com o peso estatístico se reduzindo após cada evento de espalhamento. A contribuição

à quantidade estimada se tornará então muito pequena e levará muito tempo e muitas

interações para completar a história do fóton. O programa decide terminar, e esses

fótons são "mortos", e é feita a avaliação sobre uma pequena fração de tais histórias

com um peso estatístico maior.

II.3.3.3 - Transmissão e Geração de Fótons na Grade

Os fótons que atingem o receptor de imagem podem ser divididos em dois

conjuntos, aqueles que passaram a grade sem interagir, e fótons secundários que se

originam da interação como a grade. A energia depositada no receptor de imagem pelos

fótons da primeira categoria é obtida usando uma equação analítica de transmissão da

grade de acordo com a equação de DAY and DANCE (1983). A energia depositada no

receptor pelos fótons na segunda categoria foram estimadas diretamente pela simulação

de MC da passagem dos fótons através da grade. A passagem através da grade começa

em uma posição selecionada aleatóriamente na superfície superior da célula unitária

(grade). A história de cada fóton é seguida até que ele deixe a célula unitária ou seja

absorvido.

Deve-se notar que a energia depositada no receptor pelos fótons secundários

gerados dentro da grade é calculada para fótons inicialmente direcionados para a área

alvo (ponto r de interesse) independentemente da posição real na qual seus fótons

secundários entram no receptor. O que se quer calcular é a energia depositada por esses

fótons secundários gerados dentro da grade e que atravessam a área alvo. No entanto,

as duas contribuições da energia depositada no receptor foram aproximadamente iguais.
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11.3.3.4 - Energia Depositada no Detector

O modelo leva em consideração a resolução geométrica do receptor.

Aproximadamente 80% da energia cedida ao receptor de imagem são confinadas nos

elementos de figura (ou fibras), nos quais os fôtons interagem.

Uma grande fração de fótons primários não interagem com o detector. Esta fração

varia entre 20 - 70% dependendo da espessura do detector, espaço morto, composição,

energia do fóton, e direção de movimento. Tais fótons não contribuem com a energia

depositada no detector.

Seguindo uma interação fotoelétrica, com a energia acima da .descontinuidade-K

do material do detector, há uma grande probabilidade para emissão de fótons-K

característicos. o caso por exemplo para elementos com número atômico maior, Z >

32. Tais fótons são transportados se a energia média dos fótons-K for maior que 1 keV

(limitação do programa). Para elementos com número atômico inferior, os fótons-K são

considerados como localmente absorvidos e a história do fóton termina.

A energia depositada pelo feixe de fótons sobre o detector está contido dentro de

cada elemento do PFOC ou fibra (- um elemento do CCD). Qualquer correlação

existente entre os eventos de incidência de energia nios elementos adjacentes não foram

consideradas aqui, apenas a contribuição ao ruído e a influência na qualidade da

imagem.

11.3.3.5 - Cálculos de Monte Carlo

Estimativas da energia depositada no receptor de imagem e no fantoma foram

feitas tomando-se a média sobre um grande número de eventos. Essas estimativas

permitem o cálculo da qualidade de imagem (SNR) e quantidades dosimétricas (aqui,

dose absorvida média no fantoma).

A amostragem correlacionada foi utilizada para calcular a diferença na energia

depositada no detector ao lado e atrás do detalhe de contraste. Após cada evento ou

seleção da energia do fóton primário e movimento de direção (sec. 11.3.3. 1), a energia

depositada Ex, no detector por um fóton daquela energia e direção de movimento foi

calculada usando o método de MC (sec. 11.3.3.4). A diferença ( - E2) na energia

depositada no detector ao lado (Elp) e atrás () do detalhe de contraste foi então

calculada como ( - E2p) = (ti - t2) (p), onde t e t2 São OS valores da atenuação do

fóton, analiticamente calculadas, quando atravessam o fantoma (do lado e através do
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contraste do detalhe respectivamente) e a grade; (p - 2) é uma estimativa não

tendenciosa da diferença da energia depositada no detector por unidade de área (ou

elemento de imagem) para um feixe de fótons incidentes de forma que a fluência não

atenuada no detector seja a unida% (ou o número de fótons incidentes não atenuados

sobre um elemento de imagem). Detalhes relacionados a estes cálculos, também,

podem ser encontrados na sec. 11.9.

II.4 - Dados de Entrada

A exatidão dos resultados (consistência com os valores corretos) depende dos

dados de entrada utilizados. A precisão nas quantidades derivadas via MC depende

incondicionalmente das incertezas dos dados de seção de choque de nteração utilizados.

A incerteza no coeficiente de atenuação de massa, ji/p, para energias entre 5 keV e 10

MeV, é ±2% (HUBELL. 1982). Portanto, cálculos via MC são capazes de ambos,

precisão e exatidão, desde que os dados de entrada sejam escolhidos com cuidado.

Referências detalhadas referente aos dados devem ser fornecidas de forma a facilitar a

repetição dos cálculos por outros.

A precisão nas quantidades derivadas é da ordem de -2 a 3% (um desvio padrão).

e não pode ser melhorada, devido à exatidão limitada nos dados da seção de choque e

também pela limitação adotada pelo próprio código (GEANT-3), logo, não faz sentido

querer aumentar a precisão.

A base de dados foi compilada para todos os dados de entrada: espectros de

energia de raios-X, seção de choque de interação dos fótons pré-definidos pelo próprio

código (GEANT-3), composição do receptor de imagem, fantoma e detalhes de

contraste, geometria de irradiação, grades antiespalhamento e padrões de atenuação.

Modificações dos parâmetros dos modelos e dos dados foram feitas nos próprios

programas.

11.4.1 - Espectros em Energia dos Fótons de Raios-X

A base de dados dos espectros de raios-X utilizados como dados de entrada neste

trabalho constam no catálogo do PANZER, obtidas computacionalmente por BIRCH et

aí. (1 979) para potenciais do tubo de raios-X (gerador de potencial constante) entre 30 e

150 kV, com um alvo de tungstênio fixo a 170 de ângulo. A filtração total e o material

do filtro adicional (alumínio, cobre, etc) podem ser variados. Nos espectros utilizados
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ao longo deste trabalho, a filtração total equivalente foi variada de 2,0, 2,5 e 3,0 mm de

AI, dependendo da aplicação, ver tabela 11. 1. A figura 11.7 mostra dois exemplos típicos

da distribuição em energia de fótons de raios-X, utilizadas como dados de entrada n~o

programa. Os espectros correspondem à potência do tubo de 70 kV e 140 kV, com

filtragem inerente 2,5 mm AI.

o c~~~~~~~~É4
O 0 ~ 3 J S oO ~ 4 ~ 1 

Na fiur 1.7 o esecr de 70 kV posu enegi médi do fto de 392 ke

fluxo do fóton a 0,75 m de 2,29x1I0 6 fótons/mA. S.MM 2 e o espectro de 140 kV possui

energia média do fton de 59,0 keV e fluxo do fóton a 0,75 m de 1,02x1 07

fótons/mA.s.mm . Os espectros apresentam a variação do fluxo de fótons com partições

da energia ou passo de 1 keV de forma a representar o espectro "brerrsstrahIung"

contínuo, incluído os fótons-K característicos do tungstênio (alvo do tubo de raios-X).

11.4.2 - Fantoma e Detalhe de Contraste

Na radiografia pediátrica o paciente foi modelado como um bloco homogêneo de

tecido mole (ICRU 1980), onde as dimensões, a composição atômica e a densidade

podem variar. Usando fantomas infinitos lateralmente, a energia incidente será

superestimada em torno de 20% na vista lateral para um fantoma de 30 cm de espessura

(ALM CARLSONN et ai., 1984). A energia incidente em um fantoma de bloco

homogêneo está de acordo, dentro de 7%, com daquele do fantoma de formato

cilíndrico elíptico de espessura máxima e tamanho de campo idênticos (SHRIMPTON

et ai., 1984. PERSLIDEN, 1993).
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Inserido dentro do fantoma está o detalhe de contraste que atua como um objeto

de teste para avaliar o SNR do detector. Esses detalhes, de diferentes composições

atômicas, foram inseridos dentro do fantoma para simular diferentes tarefas de inspeção.

A composição atômica, densidade e espessura deste detalhe pode variar para adequar ao

tipo de aplicação: osso do córtice, p 1,85 g CM-3 (WHITE, 1977), ar (p = 1,3 g C-)

etc.

Para testar a qualidade do detector projetado e modelado foram simuladas

algumas aplicações.

- na mamografia, a geometria do modelo inclui um dispositivo de compressão

transparente aos raios-X. A mama comprimida é representada por uma fatia semi-

cilíndrica de tecido mole, figura 11.8. Este fantoma contém não-homogeneidades

esféricas e cilíndricas, como detalhes de contraste. A mama é simulada pelo material

denominado de polimetilmetacrilato, mais conhecido como lucite.

- na radiografia dental, o dente foi modelado por 3 cilindros concêntricos, onde o

cilindro mais externo simula o esmalte do dente e contém 100% de hidroxiapatita. Na

região central foi modelado a dentina contendo - 50% de hidroxiapatita e o restante

água. O cilindro do centro tenta simular uma cárie dentária e foi modelado como

contendo ar e/ou tecido, figura 11. 8.

<-Ponto

Focal

DSpositiv
deDetn

Compres o

Detector

a) b)

Figura 11.8 Modelo geométrico de aquisição da imagem. a)mamografia e b) radiografia

dental.

- na radiografia industrial, são inúmeros os tipos de aplicações, no entanto devido

a capacidade de operar on-line e dada a sua flexibilidade no modo de acoplamento foi
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sugerido como possível aplicação na inspeção de drogas em bagagens nos aeroportos.

Esta é simulada através de um modelo geométrico simplificado, semelhante a figura 11.8

b). E a composição química (por peso) de algumas componentes utilizados nas

simulações radiológicas são apresentadas na tabela 11.2.

Convém observar que nos fantomas e no detector, não foram consideradas as

interferências nteratômicas e intermoleculares, nem a estrutura cristalina de alguns

materiais, das quais compõem os fantomas e os materiais detectores.

Tabela 11. 1. Condições de aquisição da imagem e parâmetros do sistema de

aquisição de imagem para simulação MC, e especificações recomendadas pela

proteção radiológica e controle de qualidade em radiologia.

DESCRIÇAO R. DENTAL MAMOGRAFIA PEDIATRICA

Recomendações Radiológicas

Potência do Tubo (kV) 70 30 50

Filtração(mrn)(AI) 2,5 0,5 2,5

Dose na Pele(miGv) 2,5 7(4,5 cm esp.) 2 (13 cm esp.)

Tempo de Exposição(seg.) - 1 < 2 -1

Distância Foco-Detector (cm) • 20 Ž 60 Ž 104

Distância Detector-Objeto, camada ar (cm) 4 4 4

Fantoma

Espessura do fantomra (cm) -1 4,5 13

Sup. da área de entrada do fantoma (cm 2) 1,2x 1,2 1 6 1Ox1O

Densidade do fantoma (g m 3) 2,97(esmalte) 1,19(lucite) 1 (tecido)

2,1 4(dentina) - -

Detalhe de Contraste

Espessura do detalhe contrastante (cm) 0,006 0,5 0,005

Área do detalhe (CM2 ) 3x10- 0,007(esfera) 0,I1OXO, l0

Densidade do detalhe (g Cmn3) 3 (Cil indro) 1,2(lucite) l,8(osso)

1 (ar e tecido)
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Tabela 11.2. Composição química (por peso) dos componentes utilizados nas

simulações radiológicas.

Tipo de Material Composição Química (por peso)

Tecidoa H(I10, 10%), C(I 1, 10%), 0(76,20%), N(2,6%)

Arb N(75,50%), 0(23,20%), Ar( 1,30%)

Hidroxiapatitac Ca(39,90%), P(I 8,50%), 0(41,40%), H(0,20%)

Lucited C(58,1l0), H(3,7%), 0(38,20)

Ergoninee C(67,30%), H(7,00%), N(4,60%), 0(2 1,1 0%)

a) ICRU (1 980) b) ICRU (1 988)
c) GRUN et ai. (1 987) d) JOHNS et a]. (1 983)
e) LIDE (1994).

II.4.3 - Grades

Uma grade é uma série de tiras de alumínio separadas por um material

transparente aos raios-X. Ele é construído para absorver seletivamente fótons

espalhados gerados dentro do paciente ou do objeto em exame enquanto ocorre a

transmissão da radiação primária.

Sem a remoção eficiente do espalhamento a qualidade da imagem pode ser muito

inferior para um diagnóstico ou exame preciso. O uso das grades melhora a qualidade

da imagem, mas em contrapartida aumenta a dose no paciente ou o tempo de aquisição.

A construção das grades anti-espalhamento podem ser alteradas pela modificação

dos parâmetros do projeto da grade; taxa da grade, r, densidade das tiras, N, e largura da

tira, d (figura II.9). Taxa da grade é o quociente entre a altura, h, e a largura, D, do

material do inter-espaço. A densidade da tira é o número de tiras de alumínio e inter-

espaços por unidade de comprimento N = (d + D)-'. Foram simulados materiais de

alumínio e fibras de algodão ou ar nos inter-espaços. A célula unitária está identificada

pelo retângulo pontilhado. Dois fótons espalhados são mostrados, um deles é absorvido

na tira de alumínio, o outro passa para o detector através da grade.
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.. ~~~~~~~~H

Figura II.9 Vista transversal da parte central da grade sem cobertura. As reas

sombreadas mostram as componentes da grade: largura da tira de alumínio, d; largura

do inter-espaço D; altura ou espessura do grade, h.

11.4.4 Geonietria e Especificaçoes do Detector Modelado

O detector alvo de interesse ( PFOC) é considerado como tendo o formato de um

paralelepípedo retangular cujas dimensões são da ordem de alguns centímetros, onde, o

campo de cobertura é especificado de acordo com o tipo de aplicação. Esta

configuração é mostrada na figura 11. 10, onde pode ser visualizado também uma

exemplificação, na vista transversal, a ocorrência de um evento na estrutura interna do

detector.

Para efeito de simulação, o PFOC assim como o detector híbrido, foram colocados

em contato direto com o sensor de fótons, CCD), como mostra a figura 11. 10. As áreas

destes detectores, consideradas para objeto de simulação, foram variadas de acordo com

o tipo de aplicação. As fibras individuais adotadas, foram aquelas de áreas transversais

quadradas com o tamanho do núcleo de lOxiO im 2 e 20x20 tm 2 (indicados em cada

tipo de teste), com espaçamento de centro a centro de 22,15 jgm para fibras de 20 jLm

(também utilizadas como indicador de passos). A espessura considerada para testes

inicias foi de 6 mm e 3 mam após a otimização. A área ocupada pela casca sobre o

núcleo da fibra é - 3 0% da área total da seção transversal e o EMA é apenas 1 %. Uma

ilustração de uma pequena área pode ser vista na figura II. 1.
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Pix& doCD

IBM Compatible

Uma fibra do PFOC

Detector modelado Eletrônica de Aquísição de Imagem

Figura II. 1 0. Configuração da geometria do detector adotada nas simulações de MC.

No lado esquerdo mostra-se o "zoom" do detector modelado que compõe do alvo de

PFOC seguida do sensor de luz, e no lado direito a cadeia eletrônica de aquisição de

imagem.

As fibras individuais, de comprimento 3 e 6 mm (que vem a ser a espessura do

detector) são alinhadas com a direção do feixe. Essa orientação possui a vantagem

adicional de que os fótons secundários (espalhamento Compton de alta energia) gerados

com ângulo pequeno em relação à direção do feixe, viajem um determinado

comprimento apreciável dentro de cada fibra, com o subsequente aumento substancial

na eficiência de detecção e na quantidade de luz emitida por cada fibra.

O detector simulado, alvo de interesse, é de vidro do tipo LKH-6, do qual está

composto o núcleo da fibra óptica cintilante. Ele é fornecido em forma e vidros

cintilantes e fabricado em forma de fibras pela COLLIMATED HOLES 1NC. Este

vidro cintilante é dopado com Térbio, cuja composição por peso dos principais

constituintes estão descritos na tabela H1., mas a composição exata é propriedade da

LOCKEED ISSILES AND SPACE CO.

A casca não cintilante, constituída de vidro de borosilicato chamado de N5 1IA, foi

simulada como sendo vidro do tipo SiO2B, a composição exata também é propriedade

do fabricante cujas densidade e índice de refração, também constam das tabelas II.3 e

II.4. Os índices de refração do núcleo e da casca da fibra são responsáveis pelo

aprisionamento de 3,7% de luz em cada direção. Do restante dos 96,3% uma pequena

parcela também é aprisionada pelo EMA.
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Tabela 11.3 Especificação dos Componentes do Detector para Simulação de MC.

Propriedades físicas dos cintiladores de vidro LKH-6 T131 b GSIb

Núcleo da fibra

Produção de luz (fótons/keV) (raios-X) -50a -50 -3(comp. rap.)

Comprimento de emissão (nim) (max.) 540a 550 400

Comprimento de atenuação (rim) -290 -60

Tempo de decaimento (ms) 2.1(40%) --3-5 --50-100

Densidade (g/cm 3 ) 3,5 1a 3,03 2,64

Índice de refração do núcleo 1,6 a 1,55 1,586

Diâmetro de fibra (gim) 10 ou 20 10 ou 20 10 ou 20

Espessura (mm) 0,6 ou 0,3 0,6 ou 0,3 0,6 ou 0,3

Forma da área transversal quadrada quadrada circular

Casca da fibra N5IA N51A N5lA

Espessura da casca (prm) 1-0,6 1 1

Densidade (g/cm 3) 2.36 2,36 2,36

Índice de refração da casca 1 ,48a 1,49 1,51

EMA espessura (gim) 0,9 0,9 intersticial

a) GENARO G. et ai. (1 996)
b) em referências de ZANELLA et ai., (1 990)

Finalmente, para objeto de simulação, considerou-se um material absorvedor

denominado de EMA para reduzir ambos os efeitos "cross-talk"; a resultante devido à

luz parasita e aquele dos fótons de raios-X. Este último pode originar-se de várias

formas: primeiro, origina-se devido à baixa eficiência de absorção; decorrente

principalmente do material que compõe o detector (no regime de baixo número atômico

e alta energia dos raios-X) e as dimensões do detector que resultará no espalhamento

Compton. Segundo, perdas por fluorescência que é característico de cada detector, isto

e, a sua ocorrência está relacionada ao material que compõe o detector (número

atômico, Z) e a energia do fóton utilizada para irradiá-lo. Felizmente, o LKH-6 não
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apresenta fluorescência para a faixa de energia de nosso interesse. Finalmente, a

divergência dos raios-X também pode contribuir ao efeito "cross-talk" (sec. III.3.1).

Convém observar que comercialmente não existe este tipo de EMA, no entanto,

EMAs para reduzir o efeito óptico podem ser encontrados normalmente, já EMAs para

barrar efeito dos raios-X foram feitos somente para fibras de plástico nos experimentos

de fisica de altas partículas (LIVAN, 1995). Porém, existe a possibilidade do

desenvolvimento sob encomenda. Neste trabalho foi considerado um EMA que pode

ser opaco para ambos, para absorção de raios-X e fótons de luz, não guiados. Para

efeito de simulação, os materiais utilizados como EMA foram, Pb e AI.

Tabela II.4 Composição Química (por peso) das Fibras Cintiladoras.

Material tipo Composição química (por peso)

LKI-16a SiO2(46,70%), Alb0 3(l.00%). B3aO(35,90%), Na 2O(l,33%),

Li20(0,80%), K20( ,90%), (Gd 20 3 + Tb20 3)(12,30%)

TBIb SiO2(56,59%). A1203(1,43%). SrO(20,70%), Na20(2,78%),

Li20( ,28%). CS20( 11,90%), K20(0.01 4%), Tb20 3(5,3 1 %)

GSIC SiO2(55%), MgO(24%), A12 03 (l 1 %), Li20(6%), Ce20 3(4%).

Casca da Fibra Si(38,33%), 0(56,08%), B(5,59%)

a) GENARO G. et ai. (1 996)
b) comunicação privada ZANELLA et ai., (1 998b)
c) em referências de ZANELLA et ai., (1 990)

11.5 - Propriedades do Detector

As propriedades ou parâmetros de desempenho mais importantes de um detector

são: faixa de energia útil, eficiência quântica, resolução espacial, faixa dinâmica, ruído,

sensibilidade, campo de cobertura, características geométricas, distorção, uniformidade,

tempo de leitura.
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11.5.1 - Faixa de Energia Útil

Faixa de energia útil é a faixa de energia para a qual o detector projetado foi

otimizada. Para os tipos de detectores deste trabalho, essa faixa é determinada

principalmente pela eficiência de absorção dos raios-X. Por exemplo, neste trabalho, a

faixa de energia útil está entre 10 - 140 keV, para espessuras entre 3 e 6 mm. No

entanto, essa faixa pode ser facilmente ampliada, para baixo; utilizando telas de

espessura finíssima, e para cima; aumentando a espessura da tela, podendo até trabalhar-

se na faixa de dezenas de MeV.

II.5.2 - Eficiência Quântica

A operação de aquisição de imagem é idêntica em todos os detectores de raios-X.

Para produzir um sinal, os fótons de raios-X devem interagir com o material detector. A

probabilidade de interação ou eficiência quântica (EQ) para um fóton de energia E = hv

está dado por iq = 1 - e- '(E)' onde g é o coeficiente de atenuação linear do material

detector e z é a espessura ativa do detector.

Como praticamente todas as fontes de raios-X são polienergéticas, e portanto,

emitem raios-X sobre um espectro de energias, a EQ deveria ser expressa para cada

energia ou então ser expressa como um valor "efetivo" sobre o espectro dos raios-X

incidentes no detector. Este espectro também sofrerá influência do paciente ou objeto,

que é o endurecimento do feixe.

Para energias de raios-X de radiodiagnóstico, o principal processo de interação 

fotoelétrico, devido ao relativamente alto número atômico da maior parte dos materiais

do detector, para as energias envolvida. A interação de um fóton de raios-X com o

detector gera um fotoelétron de alta velocidade. Na sua subsequente perda de energia

cinética no detector, ocorre ionização e excitação, produzindo o sinal secundário (fóton

óptico ou carga eletrônica).

I1.5.3 - Resolução Espacial

A resolução espacial em radiologia está determinada pelas características do

detector e por fatores não relacionados ao detector. Esses fatores incluem a não nitidez

proveniente de fatores geométricos, como por exemplo, a penumbra devido ao tamanho

efetivo da fonte de raios-X e a magnificação entre a estrutura anatômica de interesse e o
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plano do receptor de imagem ou o movimento relativo entre a fonte de raios-X, paciente

e detector durante a exposição.

Os fatores relacionados ao detector provêm do seu tamanho de abertura efetiva

(diâmetro das fibra). A dimensão da porção ativa de cada fibra detectora ou elemento

define a abertura. A abertura determina a resposta da freqúência espacial do detector.

Por exemplo, a abertura das fibras consideradas neste trabalho são quadradas. A

principio, a resolução está determinada pelo tamanho da abertura das fibras individuais,

mas vários outros fatores são responsáveis pela degradação da resolução: i) o efeito de

espalhamento lateral para as fibras vizinhas dentro do detector, efeito "cross-talk",

principalmente devido ao escape dos fótons de raios-X, decorrente da dimensão

reduzida e baixa eficiência de absorção; ii) espalhamento óptico "cross-talk" entre as

fibras devido ao escape de fótons não guiadas, que também pode sair do EMA; iii)

filtragem espacial pelos componentes acoplados com o CCD) como: o intensificador de

imagem (se for usado) e o tamanho dos elementos do CCD3; iv) finalmente, o espectro

espacial de Wiener, devido a: ruído dos fótons de raios-X, ruído do CCD, ruído de

conversão analógico/digital, ruído de medição e outros ruídos estatísticos.

E finalmente, é de considerável importância, também, o intervalo de amostragem

espacial do detector, p, i. e., o espaçamento, no plano do detector, entre elementos

sensíveis. O teorema de amostragem afirma que somente freqíÀências espaciais no

padrão abaixo de /2p (frequência de Nyquist) podem ser feitas imagens com êxito. Se

o padrão contiver altas frequências, então o fenômeno conhecido como "aliasíng "

ocorrerá. Num detector composto de elementos discretos, o menor intervalo de

amostragem numa única aquisição da imagem é p d, portanto a frequência de Nyquist

é /2d, enquanto que em duas vezes aquela freqüência a resposta da abertura cai para O

(ou muito maior se a dimensão da região sensível do elemento detector for muito menor

que d).

II.5.4 - Faixa Dinâmica

Há numerosas definições para a faixa dinâmica, para sistemas detectores 2-D3, que

diferem um do outro. FreqUentemente, é mencionado como a razão do nível de

saturação do detector (o nível na qual a resposta do detector toma-se não linear) ao seu

ruído médio fundamental. Outra definição equivalente é a definição: DR = Xmfax/Xruído,

onde Xnax é a fluência de raios-X que fornece o máximo sinal que o detector pode
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acomodar e Xruído é a fluência que fornece um sinal equivalente a soma dos quadrados

dos ruídos do detector e o ruído quântico dos raios-X.

A segunda definição descreve o desempenho do detector na base de um elemento

individual. De fato, a definição sobre um único elemento é menos útil para predizer a

faixa útil de operação do detector, para uma aplicação em particular. Uma boa

definição seria aquela da faixa dinâmica sobre a área total do detector ou no mínimo

uma região de interesse, ROI. Isto porque, é raro, um diagnóstico médico, basear-se

apenas sobre umn único elemento. Para objetos maiores, o ruido na base de elemento

por elemento pode ser muito maior, mas se há integração sobre o objeto, a SNR efetiva

melhorará aproximadamente com a raiz quadrada da área (com alguma correção para

efeitos de correlação causado pela não nitidez do sistema de aquisição de imagem).

Deve-se adotar, então, uma outra definição alternativa que é a 'faixa dinâmica efetiva',

definida por; DReff k, Xmlax/ki Xruído, a constante k, é o fator com o qual o sinal

mínimo deve exceder ao ruído para uma detecção confiável. ROSE (1948) argumentou

que k, deve ser da ordem de 4 a 5 dependendo do tipo de aplicação. A constante k2, que

depende da aquisição de imagem do tipo aplicação e da MTF do sistema, reflete o

melhoramento na SNR devido a integração sobre múltiplos elementos. Efetivamente,

isto faz com que a faixa dinâmica do sistema de aquisição de imagem aumente, mesmo

que o nível do sinal máximo e o nível de ruído de um elemento individual não tenha

mudado.

A faixa dinâmica seria muito mais útil se fosse expressa em termos de uma faixa

de medidas significativas, que podem ser obtidas experimentalmente e portanto,

qualquer definição será dependente de uma aplicação específica.

Neste trabalho, não foi necessário utilizar-se essas definições, porque em nosso

sistema a faixa dinâmica está determinada predominantemente pelo CCD), dessa forma

foi adotado como faixa dinâmica aquela fornecida pelo fabricante do semicondutor ou

tipo de fotosensor utilizado.

11.5.5 - Ruído

Nestes tipos de sistemas, a aquisição da imagem por radiação é um processo

complexo que requer a integração sobre cada elemento da imagem, de todos as

respostas de eventos individuais detectados no mesmo intervalo de tempo. Este

processo fornece, em geral, uma função espacial bidimensional digitalizada, cujo valor

(se o sistema for linear) não representa exatamente níveis de cinza, mesmo no caso de
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um detector isento de ruído. Este fato deve-se natureza estatística da radiação que

flutua, na entrada do detector, seguindo a estatística de Poisson.

Umia análise completa da propagação do sinal e do ruído num sistema detector 2-

D deve levar em consideração a dependência da freqüência espacial de ambos, o sinal e

o ruído. A transferência do sinal pode ser caracterizada em termos da função de

transferência de modulação, MTF(f), onde f é a freqüência espacial, enquanto que a

transferência do ruído é melhor descrita pelo espectro de potência NPS(f) ou espectro de

Wienner.

Entretanto, uma quantidade bastante útil para caracterizar o desempenho global do

sinal e ruído do detector de aquisição de imagem é a eficiência quântica detectiva

DQE(f) relacionada principalmente aos dois parâmetros mencionados (MTF e NPS). A

DQE será melhor definida na sec. 11.6 .1. A seguir, para facilitar a compreensão e os

cálculos do ruido do sistema, será restringido à formulação simplificada de DQE, que

consiste no estudo do comportamento médio do sinal ou de outra forma, isto é

equivalente a considerar que a resposta de todos os elementos do detector (pixels) são,

em média, equivalentes, nesta condições, a DQE independe da freqtüência espacial.

Todas as imagens geradas pelos fótons são estatísticas por natureza, isto é, embora

que, a principio, a imagem possa ser predita pelas propriedades da atenuação do

paciente, ela flutuará aleatoriamente em torno de umi valor médio, predito. A flutuação

da intensidade dos raios-X segue a estatística de Poisson (2= Si), onde Si é o sinal de

entrada do detector. A interação com o detector pode ser considerada como um

processo Binomial com probabilidade de sucesso, flabs(E). BARRET (1981) mostrou

que a distribuição ainda é Poissoniana com um desvio padrão dado por ( (Si

llabs(E)).1 Se o estágio de detecção é seguido por um processo que fornece um ganho

médio g, então o sinal de saída estará dado por q 5, Si ab,(E) g, enquanto que a

variância no sinal estará dada por 2q ' Si 1bs(E)(g 2 + 0Y2g). Em geral, a distribuição

de q não é Poissoniana, mesmo que g seja uma distribuição de Poisson. Similarmente,

o efeito de estágios adicionais de ganho (ou perda) podem ser expressos pela

reprodução desta expressão, como é mostrado no capitulo III. Também, é possível que

outras fontes independentes do ruido contribuam em diferentes estágios do sistema de

aquisição de imagem. O efeito sobre a variância naquele estágio será aditiva e a

flutuação estará sujeito ao ganho dos estágios subsequentes do sistema de aquisição de

imagem.
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A seguir, neste trabalho, achou-se conveniente descrever a definição do ruído

dada por ZANELLA, (1998a), por ela ser a mais simplificada e compreensiva

desenvolvida para DQE independente da frequência espacial. Entende-se como ruído

do detector, todas as contribuições ao ruído devido ao detector. Neste ruído, são

incluídas as flutuações relativas ao processo de detecção, que é parte integrante do

mesmo detector. Portanto, o ruído do detector exclui apenas flutuações do sinal de

entrada, o qual é transmitido à saida, de acordo com a seguinte equação, que mostra a

variância do ruído de saída u, expressa em termos dos fóton de entrada (ZANELLLA,

1995):

47 =E U 2 U2
o iQn~ 0 dno (11

onde ori e a- representam as variâncias do sinal de entrada do detector e o ruido de

saída do detector, expressos em termos dos fótons de entrada. Em outras palavras,

o 2 é a variância do ruido do detector, visto na saída do detector e expresso em termos

dos fóton de entrada, sem incluir o efeito devido ao ruído de Poisson no feixe de entrada

e as flutuações Binomiais devido à EQ < 1.

Os ruidos que, geralmente, aparecem no processo de aquisição da imagem podem

ser melhor estudados classificando-os em: flutuação devido a eficiência quântica muito

menor do que um (EQ < 1), flutuação do aglomerado (ZANELLA, 1 998a), devida a

distribuição estatística envolvida na avalanche final produzida por cada fóton detectado

e finalmente, o ruído do ambient~e devido à várias outras fontes (ruído da corrente de

escuro, ruído de leitura, ruído de digitalização, etc.). Detectores de aquisição de

imagem baseados em localização e contagem, em tempo real, dos eventos individuais

detectados não introduzem o ruído de aglomerado, que é típico dos detectores de

aquisiçã2o de imagem integradores, mas eles não podem excluir o ruído devido a EQ «

1, eventos espúrios, corrente de escuro, etc.

Dessa forma, a dn pode ser concebida como a soma de mais duas contribuições.

De fato,

2 U2 + U2 2
udno QE Sicl amb (11.2)
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onde aci a variancia, expressa em termos de fótons de entrada, da avalanche final

produzida por cada fóton de raios-X detectado e nib a variáncia do ruído do ambiente

devido as várias fontes (como o ruído do escuro do CCD), ruído de leitura, ruído de

digitalização, etc.) independentemente dos sinais de entrada médios S e saida SO.

11.5.6 - Sensibilidade

A sensibilidade pode ser definida em termos da carga produzida pelo detector

(antes de qualquer amplificação externa) decorrente dos ftons de raios-X incidentes, de

uma dada energia específica. A sensibilidade de qualquer sistema de aquisição de

imagem depende de Tl aWsE), e da eficiência de conversão primária e secundária (a

eficiência de converter a energia do raio-X para uma forma mais fácil de mensurar, tais

como os fótons de luz e carga elétrica, respectivamente). Num cintilador (ou fósforo) a

eficiência de conversão pode ser expressa em ermos da energiaci, necessária para

liberar um fóton de luz, ou um par de elétron-buraco num fotocondutor ( ou

semicondutor). O fator limitante está relacionado a estrutura de banda do material

sólido da qual o detector é feito.

O maior problema na utilização de CCD com fibras ópticas cintiladoras é a baixa

produção de luz é a perda de uma imensa quantidade de luz dentro da própria fibra, no

acoplamento e na interação com o CCD. Desafortunadamente, nos sistema de aquisição

de imagem com raios-X a luz produzida pelos raios-X é substancialmente menor do que

tipicamente produzidos com nêutrons. Como já citados previamente, são gerados

aproximadamente 1 00 fótons por cada raio-X com energia na faixa entre 40-60 keV

comparados com 2x 1 05 fótons produzidos por cada nêutron.

11.5.7 - Detectabilidade

A detecção de um dado sinal de baixo nível de luz, está determinada pela razão

S/N que é aceitável para a medição. Uma forma de determinar isto, é através do cálculo

de detectabilidade, que determina o menor sinal que pode ser discernido do nível de

ruído associado numa única leitura.

A detectabilidade assim definida não deve ser confundida com a detectabilidade

de detalhe definida em termos de contraste utilizada mais adiante.
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11.5.8 - Campo de cobertura

Um sistema de aquisição de imagem deve ser capaz de registrar o sinal de raios-X

transmitido sobre a área projetada da anatomia ou corpo de prova em estudo Os

requisitos para a radiologia digital podem ser estimados a partir dos receptores de

imagens utilizados para a radiologia convencional. Por exemplo, a imagem do tórax

requer um campo de cobertura da ordem de 35cm x 43 cm, mamografia 24cm x 30 cm,

radiologia dental 2 cm x 2 cm. Adicionalmente, por causa da divergência dos raios-X a

imagem sempre sofre algum grau de magnificaçào que está na ordem de 5% a 10%,

dependo do tipo de aplicação.

11.5.9 - Características geométricas

Alguns fatores a serem considerados aqui são as regiões mortas que existem

dentro e em torno das bordas do detector. Por exemplo, as bordas das fibras é ocupada

pela casca da fibra, e uma possível camada adicional para reduzir o espalhamento dos

fótons de raios-X, ou de fótons de luz, denominadas de EMA, ou adotando uma

configuração típica intersticial, inserindo elementos opacos entre as fibras quer de

formato quadrado ou hexagonal, dependentes do tipo da configuração adotada. O fator

de enchimento é a fração da área de cada elemento detector sensível aos raios-X

incidentes. Regiões mortas também podem ser produzidas no desenvolvimento de

detectores de área maior, a partir de unidades de detectores de área menor ou mosaico

de detectores mencionadas na introdução deste trabalho.

Em algumas aplicações (como por exemplo na mamografia) é importante que

essas áreas nativas sejam desprezíveis, isto é as bordas sejam reduzidas para evitar a

exclusão de tecidos na magem. De qualquer forma, as regiões mortas dentro do

detector resultam no uso ineficiente da radiação transmitida pelo paciente ou objeto a

não ser que se realize uma colimação precisa, mascarando a radiação correspondente a

essas áreas. Geralmente, não é prático, por causa do alinhamento e penumbra do ponto

focal. Outro fator geométrico é a distorção descrita na seção seguinte.

11. 5.10 - Distorção

Uma das principais vantagens da montagem direta, isto é, da utilização do sensor

CCD) acoplado diretamente à fibra cintiladora PFOC, sem a utilização de

intensificadores de imagem resulta em distorção espacial e de intensidade

relativamente pequenas. Comparações entre o "taper" e o PFOC, o que pode causar
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mais distorção espacial é o "taper", resultando na transmissão não uniforme da imagem

captada na parte frontal para a parte traseira. A principal causa desta distorção

geométrica pode ser a não uniformidade no processo de fabricação para reduzir o seu

diâmetro, do "taper". As distorções de resposta da intensidade não uniforme, que

depende de elemento a elemento, provém de: transmissão não uniforme nos elementos

da fibra óptica e resposta não uniforme do CCD, essas distorções podem ser corrigidas

até - 1 % com programas de calibração.

As afirmações acima, e as que foram expostas ao longo do texto sobre "tapers",

provém essencialmente de estudos com "tapers" utilizados como guias ópticos. Até a

presente data não se tem notícias sobre estudos com "tapers" a base de fibras ópticas

cintiladoras. No entanto, considera-se perfeitamente válido e aplicáveis, para efeitos de

modelagem, utilizar dados obtidos com "taper" usados como guias de luz, pelo fato dos

dois tipos de fibras apresentarem comprimentos de atenuação da luz ou transmitância

aproximadamente iguais, para os comprimentos (ou espessura da fibra) e qualidade

envolvidos.

Um sistema de aquisição de alta qualidade apresentará um mapeamento espacial

com sucesso. Uma imagem pode ser reescalada espacialmente, no entanto esse fator de

escala deve ser constante sobre o campo da imagem. A distorção faz com que este

mnapeamnento se torne não linear, e pode resultar na dependência ângular ou espacial.

Essa distorção geométrica é a medida de modificação na magnificação através da

imagem. Por exemplo, a imagem de uma grade regular apresentará o efeito "pin-

cushion" ou "barrel pattern" (NADAY et aí., 1994). Esta distorção é devida ao feixe de

fibras ópticas que não consegue reproduzir um perfeito mapeamento da frente da

entrada do sinal para a saída (a parte traseira reduzida).

Já o uso, por exemplo, de lentes e intensificadores de imagem (MCP) no sistema

de aquisição de imagem, dá lugar a distorção conhecida como "vignetting" (STRAUSS

et aí., 1990), cujo efeito é o sombreamento da imagem ao logo do campo de cobertura

ou visão. Adicionalmente, o uso de intensificadores de imagem produz uma

pronunciada distorção - S (TATE, 1 997). Essas distorções variam suavemente na escala

de elemento, e podem ser corrigidas com o auxílio de um programa computacional

(TATE, 1 997).
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11.5.1 - Uniformidade

A não uniformidade provém principalmente dos defeitos no PFOC ou "taper",

decorrente dos processos de fabricação, comno prensagem, puxado das fibras, etc. Já nas

telas de fósforo convencionais ela provém da deposição não uniforme sobre o material

de suporte, exemplo plástico, Na simulação, este tipo de não uniformidade não foi

levado em consideração, mas sim aquele decorrente da iluminação uniforme do

detector, considerando a distância ou as dimensões do detector ou a espessura deste

adequados de forma a produzir uniformidade.

II.6 - Parâmetros Principais de Detector de Aquisição de Imagem

As propriedades dos detectores descritas na seção 11.5, normalmente, são

utilizadas para complementar a caracterização do desempenho de um detector de

aquisição de imagem. No entanto, algumas propriedades tais como a EQ e a resolução,

definidas para detectores convencionais 1-D3 (pontuais ou de espectro de energia) não

são adequadas para avaliar o desempenho de detectores 2-D. Por exemplo, a EQ não é

adequada para estabelecer a eficiência de um detector de aquisição de imagem, isto é

evidente quando conipara-se dois detectores de aquisição de imagem similares com a

mesma EQ, largura de banda, fluxo de entrada, tempo de integração, etc. Estes

produzem imagens de qualidade diferentes, devido ao ruído eletrônico diferente na

cadeia de leitura. Daí a necessidade de estudar outros critérios ou parâmetros que

possam predizer a qualidade de uma detector.

Um dos problemas no projeto e aplicação de detectores de área (2-D) ou de

aquisição de imagem de alta eficiência é a carência de critérios (parâmetros) claros para

caracterizar um detector ou de métodos para avaliação do seu desempenho, assim como

existe nos detectores convencionais 1I-D. Esses parâmetros, ou critérios, indicam o

quanto o processo de detecção deteriora a razão sinal-ruído da imagem ou sinal de

entrada.

A seguir lista-se alguns parâmetros mais utilizados pela literatura, em ordem de

importância: DQE, MTF, espectro de potência do ruido NPS (Noise Power Spectrum),

DR, quanta equivalente do ruído NEQ (Noise Equivalent Quantum), função de

espalhamento pontual PSF (Point Spread Function), função de espalhamento linear LSF

(Line Spread Function), etc. A MTF descreve o contraste como função da freqüência

espacial, o NPS por sua vez descreve a potência do ruído a várias freqüências espaciais.
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II.6.1 - Eficiência Quântica Detectiva (DQE)

Nas radiografias de raios-X a formação da imagem é um processo estatístico e a

limitações intrínsecas estão dadas apenas pelo ruído de Poisson. Uma parâmetro de

medição comum da qualidade da imagem é a razão sinal-ruido (SNR,,,) da imagem

inteira (área total do detector) ou parte da imagem (ROL).

Assim, considere uma área homogênea A iluminada por um dado tempo T. A

cada ponto de A, a densidade de fluxo, denotada por «(x, y, t), pode considerar-se como

sendo superposta com ruido devido à estatística de Poisson. A razão sinal-ruído dentro

desta área iluminada será:

SNR i,, = f S (x, y,t) dt da jJ0(x, y, t)dt da = Si/V S-= ~JT
A T A T

onde Si denota o sinal ou o número total de fótons na área total.

Observe que esta expressão descreve a limitação intrínseca para todos os tipos de

sistemas de aquisição de imagem (integradores ou contadores). No entanto, dispositivos

integradores da energia, como o nosso detector, contribuem com ruído adicional à

imagem (sec. 11.7.2).

Assim, em geral, a informação da imagem é degradada a cada passo de detecção.

A eficiência quântica detectiva (DQE) é o parâmetro que caracteriza um detector de

aquisição de imagem. Ela indica o quanto o processo de detecção deteriora a razão

sinal-ruído SNR. da imagem de entrada. DQE também representa a eficiência quântica

efetiva do detector.

Uma imagem, resultante de iluminação homogênea, registrada por um detector

real, portanto um detector ruidoso, entrega a seguinte SNR,, 1 degradada:

SNRI = DQE SNR

A DQE pode ser expressa pela formula:

[s]

onde S e S são as médias dos sinais de entrada e saíd a e le é a produção quântica

efetiva. E i e a, são os ruídos RMS de entrada e saída, onde o índice i, refere-se ao

feixe que incide sobre o detector.
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Obviamente, um valor reduzido de DQE requer um aumento no número de fótons

(ou dose). Para evitar dose desnecessária aplicada aos pacientes, os valores de DQE dos

sistemas detectores deveriam ser igual a 1. Quando DQE = é denominado de detector

idea ou etecor sm rudouanor 2 ~ = O (equação I[.l1). As flutuações de Poisson,

que são consideradas como estando presentes no feixe de entrada dos raios-X não é a

única distribuição estatística presente, por exemplo, quando EQ<1 assume-se que está

presente a distribuição binomial. A EQ neste caso será o limite superior de DQE, isto é

1Ž>QE ŽDQE (ZANELLA, 1996).

Num quadro simplificado, as flutuações estatísticas envolvidas podem ser

distinguidas de dois tipos: as flutuações de Poisson e binomial. As flutuações de

Poisson, são processos que envolvem multiplicação dos fótons, já as flutuações

binomiais são típicos dos processos que envolvem a transmissão fraciona] ou a detecção

de eventos de entrada. A conseqüência das flutuações binomiais é a manutenção da

estatística de Poisson através de um conversor ou um absorvedor.

A equação 11.3 é de interesse especial porque representa uma propriedade do

detector que relaciona variações na exposição do detector a freqüêincia espacial zero a

variações na saída, que freqüentemente e denotado por DQE(O). Este corresponde a

MTF(O,0) 1 e NPS(0,9) = 1 que de acordo com as convenções gerais são os valores já

normalizadas. O denomninador da equ'ação II.3 fornece uma resposta não filtrada,

segundo ZANELLA ( 995) umna DQE não filtrada pode apresentar um valor muito alto.

No entanto, convém lembrar que a análise de DQE(O) é equivalente ao estudo de DQE

de um único elemento do detector.

A eficiência quântica detectiva, que depende da freqüência espacial, DQE(fj, é

uma quantidade útil para caracterizar o desempenho total do sinal e o ruído de

detectores de aquisição da imagem inteira (área total do detector) ou parte da imagem

(ROI) Este descreve a eficiência de transferir a razão sinal-ruído ao quadrado SNR,

contida no padrão de raios-X incidentes para a saída do detector.

Apesar da ampla aplicação da DQE, não obstante, é comum ver formulações e

dados produzidos em diferentes instituições, ou por outros pesquisadores, que não estão

de acordo, ou então variem as técnicas por eles aplicadas. Na segunda parte do capitulo

III, apresenta-se a análise da algumas formulações e discute-se as suas consequências na

avaliação do sistema de aquisição de imagem.
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11.6.2 - Função de Transferência Modular (MTF)

O desempenho da resolução espacial de um sistema de aquisição de imagem pode

ser expresso quer no domínio espacial ou da freqúência. No domínio espacial a não

nitidez está definida com a largura do 'borramento' medido sobre a imagem de uma

borda nítida, fina e de alto contraste. O conceito de nitidez é de grande importância na

compreensão da sensibilidade ao detalhe (defeito, etc.) de um sistema de aquisição de

imagem. No domínio de freqúências a transferência do sinal pode ser caracterizado em

termos da função transferencia modular, MTF(Ú), onde f é a freqúência espacial.

Num projeto geral de um sistema de aquisição é de importância fundamental que

outras fontes fisicas da não nitidez, também, sejam consideradas quando é escolhido o

tamanho da abertura e intervalo de amostragem. Por exemplo: se a MTF está limitada

pela não nitidez devido ao foco, será de pouco valor melhorar o sistema projetando

detectores ou receptores de imagem com elementos detectores muito pequenos.

Uma análise completa da propagação do sinal e do ruído no sistema detector deve

levar em conta a dependência da freqtiência espacial de ambos, sinal e ruído. Nos

sistemas analógicos (tela-filme), essa dependência com a freqtiência foi aplicada de

forma direta e sem muitos problemas para medidas da qualidade da imagem através da

determinação da MTF e NPS. No entanto, na aplicação das análises clássicas para

sistemas digitais, a MTF e o NPS não se comportam mais como simples transferidores

de amplitude e variância, respectivamente (DOBBINS, 1995).

A resolução espacial, e então a capacidade de filtragem, dos sistemas de aquisição

de imagem estão expressas pela conhecida função de transferência modular MTF, que é

o resultado da atenuação na saída, como função da freqúência espacial, de um padrão de

intensidade senoidal de entrada.

Em geral, a resolução espacial de um sistema de aquisição de imagem é

caracterizada pela sua largura a meia altura (Full width at half maximum-FWHM), da

sua função de espalhamento pontual, PSF. A PSF medida pela aquisição da imagem de

uma "pinhole", cujo diâmetro é muito menor comparado ao tamanho de um elemento,

não tem apresentado bons resultados.

Uma alternativa é expressar a resolução horizontal utilizando a função de

espalhamento linear LSF de uma linha vertical ou vice-versa. Pois, para fibras cujas

áreas de detecção são quadradas, assim como também do CCD) (simulados como

sistemas simétricos), a resolução deveria ser a mesma em ambas as direções.
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O método utilizado para avaliar a MTF foi a medida da resposta de entrada de

uma onda quadrada de alto contraste e de freqúência espacial variável, que resulta na

chamada função de transferência de contraste (CTF). Para uma frequência angular

espacial em particular, o, CTF pode ser obtida pela relação:

CTF(c) = [,imax (a>) - V/'min (a>) 1 Vim.a,, (O) - Ymin (0)1 (II.4)

L /'nax (CL) + Y1i (a>» j ax (O) + Ymin (0)]

onde ,,~e ,~,,são os valores do sinal de saída máximo e mínimo.

O denominador da equação acima representa a modulação do sinal na entrada do

detector, enquanto que o numerador representa a modulação do sinal na saída do

detector.

É possível deduzir a MTF a partir da CTF da seguinte fórmula (COLTMAN,

1954):

Z CTF_____ ________ C TF(7co)
MTF(ao=- CTF(a>) + _____ CT(5> ....._ .(115)

4 L 7

A MTF, devido a sua característica multi-componente, pode ser usada para

otimizar vários componentes de um dado sistema, o que facilita muito o trabalho sobre

modularização e além disso, foi bastante útil no trabalho de simulação. Isto deve-se a

característica da MTF, que permite que a MTF total seja o resultado devido a

contribuição de todas as componentes individuais, isto é, seja obtida pela multiplicação

das MTFs de cada componente na cadeia de detecção.

MITFT (o) = (D (w)0'> 2(Ca4 3 (C>) ... <,(CO) (11.6)

onde: 1(o) MTFc do colimador;

012(0) MTF7x do PFOC relativo ao fótons de raios-X;

=D(O MTFL do PFOC relativo aos fótons de luz;

014(ffi) =MTCCD) do CCD).

II.6.3 - Razão Sinal-Ruído (SNR)

A SNRZ fornece uma escala absoluta para a avaliação do desempenho de um

sistema de aquisição de imagem e leva as metas e restrições do projeto de um detector

(ou instrumentação) para a otimização do sistema de aquisição de imagem. SNR é o
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quociente do sinal sobre sua variância. O ruído representa umna limitação fundamental

sobre a habilidade de visualizar abas estruturas (traços ou defeitos) maiores e

menores.

Entre os parâmetros acima (SNR, MTF e NPS), a SNR é o único parâmetro

amplamente utilizado e que pode ser facilmente definido na ausência ou presença do

fantoma, este último é amplamente discutido na sec. 111.6. Neste trabalho, designou-se

simplesmente de SNR o quociente sinal/variância obtido na iluminação homogênea de

uma área A do detector e num intervalo de tempo t, na ausência de fantoma na cadeia do

sistema de aquisição da imagem. E designou-se de SNRT, sempre que a SNR for

avaliada na presença do fantoma na cadeia do sistema de aquisição da imagem.

Dessa forma, a SNR é um parâmetro que tem a capacidade de caracterizar quase

que completamente um sistema de aquisição de imagem, principalmente porque ela

reflete o ruído do sistema. No ruido do sistema estão incluídos a resposta não somente

da cadeia de aquisição de imagem senão principalmente da cadeia de detecção.

Portanto, a SNR é um fator importante na determinação do conteúdo da informação

utilizável de uma imagem e a habilidade de discriminar diferenças de contraste em um

objeto.

Já a MTF. refere-se a aquisição da imagem de um padrão de raios-X, cuja

intensidade varia senoidalmente no espaço (ou com frequência espacial) e o NPS está

relacionado a aquisição da imagem de uma área A iluminada de forma homogênea, cujo

espectro do ruído varia no espaço (ou com a frequência espacial). Entretanto, eles não

possuem ligação direta com os padrões de raios-X que correspondem por exemplo a

estrutura anatômica e que são de importância nas práticas radiológicas, isto é, detalhes

do diagnóstico. Sabe-se que, num fundo ruidoso a visibilidade da forma ou tamanho

das estruturas radiografadas é dificultada e a medição do MTF ou NPS isoladas (sem

fantoma) podem resultar em conclusões errôneas em relação ao diagnóstico da

qualidade de imagem do sistema.

De maneira similar, qualquer conjunto de parâmetros do sistema, não importa

quão completos eles sejam, obtidos por meios puramente fsicos, pode não fornecer uma

indicação correta do diagnóstico da qualidade da imagem, ao menos que eles estejam

relacionado no mínimo aos parâmetros de entrada (fantoma) normalmente encontrados

no ambiente de operação nas práticas radiográficas.

Nos sistemas de aquisição de imagem de raios-X, os fatores dominantes que

determinam a SNR são o número de fótons transmitidos através do objeto, a eficiência
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de absorção do detector e a utilização dos fótons capturados para registrar a imagem.

Principalmente a consideração destes dois últimos fatores e a sua capacidade de

caracterizar o ruído da imagem é que nos levaram a considerar o SNRZ como parâmetro

de desempenho do detector, discutida na sec. 111.2 Uma vez que os parâmetros

definidas acima (DEQ, MTF, etc), cada um deles possuem suas limitações, como

parâmetro de especificação do detector e esses caracterizam parcialmente o sistema.

Outro aspecto que convém mencionar são as definições de DQE a partir da SNR.

Existem dois tipos de definições para a SNRZ que alguns autores as confundem.

Primeiro, a SNR é definida na ausência do fantoma na cadeia de aquisição da imagem,

neste caso independe do tipo de aplicação, neste caso a SNRZ é resultado da iluminação

homogénea do detector num dado intervalo de tempo t. Como consequencia a DQE

será definida em função da SNR. utilizando a definição genérica do SNRZ (o quociente

de um sinal sobre sua variáncia), neste caso a SNRZ pode ser calculada a partir de um

único evento ou elemento (freqüência zero) ou vários sobre uma área maior (matriz).

Segundo, a SNR é definida na presença do fantoma e detalhe de contraste na

cadeia do sistema de aquisição da imagem. este caso é denominado de SNRZ dependente

da aplicação. E é a SNIR amplamente utilizada para avaliar a qualidade da imagem e

está definida em termos de contraste (onde a definição de SNR é o quociente da

diferença do sinal ao ruído) e para uma região de interesse (ROI) ou em alguns casos a

área inteira do detector (freqUência diferente de zero).

11.7 - Modelagem do Processamento do Sinal na Cadeia de Detecção

Neste trabalho, apresenta-se as formulações DQE(O) e DQE(f), sendo a primeira

abordagem de aproximação grosseira ou quase-ideal, independente da freqUência e

segue o sinal (a história de um fóton de raio-X), considerando apenas a resposta de um

único elemento do detector (pixel), e a generaliza para o detector inteiro, isto é, mede a

resposta ou sinal médio sobre uma área maior. Já o segundo, de aproximação mais

realista, leva em consideração a distribuição aleatória do sinal sobre uma área (vários

elementos) e a resposta diferenciada de cada elemento (pixel) do qual está composto o

detector de área, isto é, leva em consideração a capacidade de filtragem do sistema de

aquisição de imagem (expresso pela MTF).

A dependência da freqüência espacial dos parâmetros de especificação dos

detectores de área, requerem um estudo criterioso, tornando-se necessário desenvolver
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modelos teóricos capazes de predizer não somente as funções MTF(f), DQE(f) e SNR(f)

como também outros parâmetros, o NPS, NEQ, etc., não abordados neste trabalho, em

função da frequência espacial.

11.7. 1 - Modelo Independente da Freqüência, DQE(O)

DQE(O) é aquela na qual o detector não leva em consideração a dependência da

freqúência espacial, isto é, para um detector quase-ideal MTF(f,) = 1 e NPS(D,fg) = 1,

onde D é a dose aplicada sobre o detector; e fg são as frequências espaciais ao longo

das duas dimensões x e y. Tal detector não inclui o poder de filtragem de uma tela

estruturada, que é função da freqüència espacial e o ruído seria independente da

frequência espacial. Na prática, MTF é a medida do grau de nitidez com que um

detalhe de certo tamanho é registrado com o sistema de detecção. E o NPS é a medida

do grau de flutuação do sinal nos elementos (pixels) do detector.

No modelo independente da freqúência espacial, DQE(O), a compreensão e a

descrição do básico do detector tornam-se fácies. A transferência da energia dos raios-

X através da cadeia de detecção pode ser modelado por uma série de processos

estocáshicos em cascata ou estágios. Esses fótons de raios-X, considerados como sinal

de entrada, que se propagam ao longo da cadeia de detecção sofrem conversões no seu

caminho e variações nos fótons, em cada estágio. O que resulta na saída é o sinal em

quanta de elétrons (elétrons-buraco no CCD3). Essa transferência de informações, com

sucesso ou não resultarão na imagem final.

Na figura 11. é ilustrado um modelo simplificado para podermos compreender

melhor o processo de propagação do sinal e a variação do número de fótons em cada

estágio, que aliás, depende do processo fisico em cada meio material e posição, por

onde o sinal percorre no sistema de aquisição de imagem. A figura 11. 11 é uma

exemplificação simplificada, pois ela inclui apenas os principais processos fisicos

envolvidos na cadeia de detecção. No entanto, no diagrama de blocos da figura 11.12

apresenta-se todos os processos fsicos envolvidos e as suas considerações são melhor

expostas na sec. 11.7.2 e complementadas no capítulo 1II.

A figura 11. 11 ilustra a propagação do sinal através da cadeia de detecção e vários

estágios de conversão de um sistema de aquisição de imagem. No diagrama, Ni são os

fótons de raios-X incidentes sobre uma área específica da superficie do detector (estágio

O). Uma fração desses, dada pela eficiência quântica de detecção EQ =Tlabs, interagem

com o detector (estágio 1). Num sistema de aquisição de imagem ideal ou perfeito lab,
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seria igual a 1,0 (um). O número médio N 1 de fótons que interagem representa a perda

quántica primária" do detector.

10' GL

101
o1 2 3 45

Estagio

Figura 11. 11- Exemplificação da propagação do sinal e sua variação de fólons em cada

estágio.

Para evitar perdas, que possam ocorrer nos estágios subsequentes, é importante

fornecer um ganho quântico adequado gi, que se segue diretamente após a interação dos

raios-X. O seguinte estágio 2, ilustra processos de ganho de N2 fótons de luz gerados

com apenas um fóton de raio-X. O estágio 3 ilustra processos de escape dos fóton da

fibra com uma probabilidade GL. Aqui, são importantes os processos de absorção de

luz, espalhamento e reflexão.

Posterior perda ocorre no acoplamento do PFOC ao fotodetector, na sensibilidade

espectral e eficiência quântica ótica do CCD3 llv/e (conversão da luz em carga eletrónica)

do fotodetector (estágio 4).

11.7.2 - Modelo Dependente da Freqüência, DQE(f)

A característica passa-baixa de um detector real, degrada sinais de alta freqüência

espacial assim como também o ruído de alta freqüência. Em decorrência, a DQE inclui

o efeito da modulação de contraste do detector no domínio da freqüência espacial

através da inclusão da MTF e as flutuações da resposta de cada elemento (pixel) ou

transmitância (no convencional) através da inclusão do NPS.

Uma quantidade útil para caracterizar o desempenho global do sinal e ruído dos

detectores de aquisição de imagem é a DQE dependente da freqüência espacial,

DEQ(f,g). Como já definido, ela descreve a eficiência em transferir a razão sinal-ruído
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(ao quadrado), contido no padrão de raios-X, à saída do detector. Idealmente, DQE(]) =

%lbs(E), para todo f mas fontes de ruído adicionais reduzirão este valor e

frequentemente obrigam a que a DQE decresça com o aumento da frequência espacial.

DQE(J) pode ser tratada como uma espécie de eficiência quântica, quando é

multiplicada pelo número dos fótons incidentes sobre o detector, obtêm-se NR., (f),

também conhecida como quanta equivalente do ruído, NEQ(f), usada para quantificar a

imagem. Tipicamente, a DQE para um detector tela-filme, possui um valor da ordem de

0,2 para uma frequência espacial de O ciclos/mm, e isto pode cair para 0,05 para alguns

ciclos/mm (BUNCH et aí. 1987).

No modelo independente da frequência DQE(0), torna-se fácil a descrição do

básico do detector, que é a transmissão seriada dos fótons: um raio-X incide sobre a

fibra cintiladora e após percorrer por vários estágios resulta na formação de pares

elétroni-buraco no senisor de fótons de luz (CCD). No entanto, na exposição de um

detector de área A a descrição da transferência de informações exige um tratamento

separado, uma vez que nessas condições há uma estreita dependência da frequência

espacia]. A seguir é feita a descrição do modelo DQE(f).

O detector de área A composto de NxN fibras, cada uma possuindo uma área

elementar Aa é considerado como sendo dividido em camadas de espessura infinitesimal

ao longo da fibra. Considera-se também que as dimensões do sensor de luz sejam das

mesmas dimensões dos elementos detectores. O objetivo é simular a transmissão da

informação considerando todos os processos que participam na formação da imagem.

Isto é feito modelando a conversão dos raios-X em ftonis de luz e desta em fótons de

carga eletrônica com uma série de eventos estocásticos.

As seguintes consideração foram feitas:

i) se um raio-X interage com o cintilador, então toda a sua energia é absorvida

localmente, exceto para altas energias. Isto implica somente interações fotoelétricas e

espalhamentos coerente e incoerente, e nenhuma fluorescência L ou K;

ii) na estimativa do número de fótons de luz emitidos pelo vidro cintilante por

cada raio X absorvido, assumiu-se que todos os fótons de luz criados possuem a mesma

energia, 2,4 eV. Esta aproximação produzirá um erro em torno de ±5%;

iii) considera-se todos os processo isotrópicos i. e., a geração de fótons de luz

assim como de elétrons;
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iv) todos os raios-X incidem normalmente à área de entrada do detector. A

validade desta consideração depende da geometria de irradiação, por exemplo, distância

fonte-detector, quantidade de radiação espalhada, a presença ou ausência de uma grade

de anti-espalhamento, e a distância paciente-detector. uma boa aproximação para

comparar a predição do modelo com dados experimentais.

A figura 11. 12 mostra um diagrama de blocos do modelo. Há dez passos distintos:

a) Uma distribuição de fluência de raios-X u(E,R,Z), com energia entre E e E +

dE, incide sobre a janela protetora do detector de espessura Z, onde R é o vetor

bidimensional que descreve a posição espacial de um fóton na entrada da janela

protetora;

b) Praticamente todos esses fótons interagirão com o detector. O sinal de entrada

terá uma distribuição de fluência de raios-X m(E,R,z), que incide sobre o detector de

área A e de espessura z;

c) Uma fração desses fótons escapam para fora do núcleo da fibra devido ao

espalhamento coerente e incoerente, inclusive elétrons energéticos gerados próximo da

interface. O número dos fótons de raios-X que estiveram dentro do núcleo de elemento

de volume Av e que subseqüentemente escapam é s(R, z);

d) Em adição à fração dos fótons que interagem diretamente com um elemento do

detector, há os fótons de raios-X gerados por espalhamento que provem das fibras

vizinhas. A distribuição do número dos fótons de raios-X com energia E que interagem

com uma fibra de área Aa centrado na posição r está representado por v(R, E):

e) O fóton de raio-X interagirá em diferentes profundidades z, ao longo da fibra.

O número de fótons de raio-X de energia E interagindo num volume elementar, Av 

AaiAz, na posição (R,z), no detector é w(R, z, E);

f) A energia de raios-X absorvida é parcialmente convertida em fótons de luz. O

número total dos fótons de luz produzidos a partir da energia ali depositada por todos os

fótons de raios-X no volume elementar (implica somatório sobre o espectro de energia

do raios-X incidente) é x(R,z). Dos fótons emitidos isotrópicamente, somente um cone

limitado de luz é aproveitada (figura 11. 1);

g) Apenas uma fração desses fótons escapam à saída da fibra, devido ao

espalhamento, a absorção, e a reflexão na casca da fibra. O número de fótons de luz que

foram criados no volume elementar e que escapam subseqüentemente é y(R,z);
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h) Esses ftons de luz que conseguiram escapar à saída, também se espalham na

saida. Isto dá o número total de fótons por elemento na saída, w(R',z'), onde R' é um

vetor bidimensional que descreve a posição espacial da fibra e z' é a espessura do

material acoplador, graxa ótica. Este bloco, pode ser perfeitamente substituído, por

outros processos físicos envolvidos, como exemplo no caso do uso de intensificador de

imagem como acoplador, quando o número de fótons é muito baixo;

i) A quantidade de luz remanescente interagirá com a superficie de entrada do

CCD). A energia dos fótons de luz absorvidos são convertidos em pares eletron-buraco.

O número total de elétrons produzidos a partir de todos os quanta de fótons de luz que

interagem num elemento (implica integração de toda a energia depositada pelos fótons

de luz) é n(r'', z");

j) Somente uma pequena fração desses elétrons é gerada dentro do elemento do

sensor de luz por causa da baixa energia dos fótons de luz. A carga eletrônica líquida

gerada, p(r"), depende do ruído eletrônico gerado em cada elemento, onde r" é o vetor

bidimensional que descreve a posição do elemento no CCD).

No estágio g), ainda está incluido um fator estatístico denominado de fator de

Swank. A, que não consta no bloco, figura 11. 12. Este fator estatístico ou fonte de ruído

origina-se das flutuações no número de fótons de luz emitidos pelo núcleo da fibra por

raio-X absorvido, e é inerente ao processo de detecção, é o ruído da absorção da

energia dos raios-X, resultante das variações (aleatoriedade) na quantidade da energia

depositada no detector de aquisição de imagem por fóton de raios-X que interage.

Para um detector- contador, o sinal presente num elemento, após uma exposição, é

proporcional ao número de fótons detectados, mas para um detector integrador, o sinal

presente, após uma exposição, é proporcional a energia tot'al detectada. Para uma fonte

de raíos-X monoenergéticos, os resultados seriam quase iguais, mas para uma fonte de

raios-X polienergética não seria proporcional ao número de raios-X transmitidos e

portanto não representa uma medição direta da atenuação. O significado de A,

(denotado por ,< por SWANK, 1973) pode ser derivado das seguintes relações entre

SNRP, Tlabs e As:

SNR' =E(N)N) E(N) 7bs(c) A, (11.7)
p E(a)
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onde E(N) é o valor esperado do número de fótons incidentes; lab,(F) é a eficiência

quântica ou fraçào de fótons incidentes registrados pelo receptor. Aqui, convém

observar que apenas neste parágrafo e no seguinte denotar-se-á por E, o valor esperado

e para denotar a energia. Da equação II.7, A, = q(E)-1,[E2 (c')/E(c'2 )j; é o mesmo

que A, =M /M OM 2 definida por SWANK, 1973 e CHAN et ai., 1984; onde Mk é o k-

ésimo momento da distribuição da altura de pulso dado por

Mk =Zn(c)i ci (SWANK, 1973) e os momentos E(E') e E(pE' 2 ) ão idênticos aos

momentos denotados por M1 e M2, respectivamente. Nessas referências, Mo = 1(-,b

foi alternativamente descrito como o momento zero da variável r-'.

Nos detectores contadores, os fótons são registrados igualmente com o número

um, sem considerar o espectro da energia incidente. Então, A = 1, e

SNR = E(N) q7ab, (E) Para dispositivos integradores de carga A, = E2 (hv)/ E(hV2 ) < 1,

sem considerar o espectro da energia incidente, que resulta em SNR 2< E(N) i7abs (c)

(SANBORG et a 1992), isto implica a dizer que tanto com espectros mono ou

polienergéticos, A, estará sempre presente nos detectores integradores.

O fator estatístico A é calculado a partir da distribuição da energia absorvida,

AED. A AED é melhor estimada com ajuda das técnicas de MC, já que ela não pode

ser medida diretainente. As medições requereriam um método para a detecção direta do

pulso de energia depositada no detector por um raio-X individual que interage. AEDs

aproximadas podem ser determinadas registrando-se a magnitude resultante dos pulsos

de luz produzidos dentro de um cintilador exposto aos raios-X. No entanto, tal espectro

de altura de pulso também inclui a variação na produção e transporte de luz dentro do

cintilador, assim como também o ruido eletrônico do sistema. A partir da AED,

calculou-se a influência do ruído de absorção da energia dos raios-X sobre o DQE do

detector, conferir sec. III.4 1.

Cada um dos dez passos descritos acima estão relacionados ao passo prévio por

alguns processos físicos (ver figura 11.12), muitas delas já foram descritas na seção

11.7. 1, aqui serão repetidas apenas para facilitar a compreensão. Os processo de ligação

estão descritos por:

a) iUx't,(E), fração dos raios-X que interagem na janela protetora;

b.) flab,.(E), fração de interação no detector,;
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Figura 11.12 Diagrama de Bloco representando os processos fisicos envolvidos na

cadeia de detecção.

c) Rxs, probabilidade de um fótom de raio-X sair do volume elementar (núcleo da

fibra) e escapar fora desta, por espalhamento, saindo de R chegue a outra posição R'

onde provavelmente depositária parte de sua energia;

d) q(z,E), fração de raios-X que interagem numa camada de espessura diferencial

dz, a uma profundidade z ao longo da fibra;
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e) g, o ganho, número de fótons de luz criados por cada raio-X de energia E que

interage com o núcleo;

f) GL, fração de fótons luz criada a uma profundidade z, do núcleo da fibra e que

escapa para a saída;

g) R,,, probabilidade de um fóton de luz que foi gerado no elemento de volume

localizado em (R,z) dentro do núcleo e escape para fora da fibra e chegue num elemento

numa posição R' (efeito "cross-talk");

h) Tf, fração de fótons transmitidos pelo acoplador;

i) 11v/e, fração de fótons de luz detectados pelo CCD

Para derivar DQE(f), a partir das considerações feitas acima, seguiu-se o método

empregado por RABB3ANI et aí. (1987) para sistemas analógicos (telas de fósforos

convencionais). E a DQE(f) obtida a partir da equação 11.3, rearranjado e separando a

propagação do sinal da prop3gação do ruído, estará dado por (DAINTY et aí., 1974):

DQE(f, g) = K IM (,gl2(II.8a)
NPS(f, g)-

onde a dependência da frequência espacial da propagação do sinal está dado pelo MTF

do detector e a propagação do ruido está dado pela NPS total de saída. O coeficiente K

fornece a resposta do detector a freqüênÍcia zero (DQE(O)). A NPS pode ser expresso

como a soma de três fontes de ruído constituídas (NISHIKAWA, 1 990a) por NPS(fg) 

WQ(f,g) + WSQ(f,g) ± WD(,g).

onde

WQ (f, g) = 'P -ú(E»q-(E(E) ~2 (E)E !(E) +I} q(t; E) [GL, (t) MTF(t;fg 2 dt dE

e II.8b

W5Q (f, g) = MTF( f, g)J2 fp úi(E)~»(E) -2(E)Çfq(t; E) [GL(t)]2 dt dE

As equações acima (eq. II.8a e II.8b) são semelhantes a obtida por outros

(NISHIKAWA, 1990b, RABB3ANI et aí., 1987, SHAW et al., 1984), a diferança que

substituiu-se a MTFL(f) pela característica multicomponente de MTF(fg) e também

considerou-se a presença de MTF(fg) no segundo termo. Primeiro, a justificativa está

em que na prática a MTF é a medida registrada na saída do sistema, resultado de vários



74 Fundamentos Teóricos e Métodos

processos fsicos. Portanto, em função da modelagem do PFOC, as perdas da resolução

ocorre principalmente pela participação de ambos os processos de espalhamento dos

fótons de raios-X e luz, resultantes da estrutura da tela e estrutura molecular do detector,

respectivamente. Segundo, embora a flutuação dos fótons secundários sejam

independentes da geradora, esses fótons também sofrem o efeito de filtragem do

detector.

Na equação 11.8, WQ(f) é devida a estatística de Poisson e inclui fatores que

descrevem ambas; a flutuação no número de raios-X que interagem no PFOC e a

variação no número dos fótons de luz emitidos pelo núcleo por cada raio-X que interage

(i.e, A,). WsQ(f) descreve a flutuação na carga gerada isto é a flutuação estatística no

número dos fótons secundários que ocorre na ausência do ruido quântico dos raios-X.

Por último, WD(f) consiste do ruído inerente ao detector, ruido eletrônico e ruído do

ADC (Analog Digital Conversor), etc.

A DQE(f) de um sistema de detecção pode ser determinada pelas seguintes

técnicas: através de um modelo teórico (semelhante a equação 11.8), através da

simulação e experimentalmente. Neste trabalho, o desenvolvimento de um modelo

teórico requer uma reformulação do cálculo de MTFL adequado para detectores

digitais, porque o modelo convencional (analógico) adota a aproximação de um plano

infinito. Além disso, essa formulação é dependente das propriedades ópticas do

material cintilante . Até a conclusão deste trabalho ainda não se tinha os dados das

propriedades ópticas do material cintilante considerado (LKH-6).

Em conseqüiência desses estudos e na impossibilidade de se utilizar a equação 11.8

(falta de dados e formulação adequada), optou-se pela determinação do DQE(O) através

da simulação. A determinação através da simulação tenta imitar o arranjo experimental

para o caso analógico. Neste trabalho, o único parâmetro determinado através da

simulação e que depende da freqüência espacial foi a MTFx. No entanto, cuidados

devem ser tomados na aplicação ou adaptação das fórmulas convencionais para sistemas

digitais. Principalmente devido ao efeito "aliasing" pode ocorrer sub-amostragem,

quando a imagem não é amostrada finamente como para registrar todas as freqüências

espaciais.

No esforço de obter DQE(O) e na tentativa de distinguir entre o efeito dos raios-X

e outras fontes de ruido, NISIKAWA et aí. (1 990a) fatoraram DQE(f) como segue:

DQE(f) AQ As R(f)c R(DiN (11.9)
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onde R(O)C= MTF 2 (fNTF 2(f) e R(f)c =WQ (/W`T(f) com

NTF () WQ (f) / WQ (0); AQ =T fab e WT(f) é o NPS total do sistema.

Partindo de considerações um pouco diferentes, MENK (1997) obteve uma

equação semelhante a equação 11.8 e conseguiu deduzir DQE(0), dada por:

DQE(0) =QE (11.10)

1 QE( fn(E)E dEE - + W D

E2 QEk 2EQ

onde E~ =n(E)EdE, ~ n(E)dE, n(E); e k é uma constante de correlação.

A equação 11.10O é semelhante a obtida independentemente por ZANELLA (1 995),

equação 111.8, apresentada para efeito de comparação.

No inicio do estágio da modelagem por métodos alternativos, encontrou-se duas

formulações diferentes a de ZANELLA et a. (1995) e ARNTD et a. (1979).

Posteriormente, encontrou-se no trabalho de MAIDMENT et aí. (1994) a consideração

como DEQ(0) uma formulação semelhante a de ARNTD et al. (1979) e DQE(f) a

formulação de NISHI1KAWA (1987). equação 11.8. Fez-se várias tentativas, sem

sucesso, na obtenção da formulação dada por ARNTD) et al. (1979) a partir da equação

11.8. O esforço de derivar DQE(O) e de encontrar alguma semelhança entre essas duas

formulações resultou, na comparação das duas formulações, no capítulo III.

Em conseqüência desses resultados optou-se pela adoção da formulação de

ARNDT, explorando as considerações dos processos fisicos já desenvolvidos para o

modelo DEQ(f), resumidas no diagrama de bloco da figura 11. 12.

Esses dois modelos assim descritos foram utilizados nos métodos alternativos para

estudar a abordagem da simulação do transporte de fótons de luz; modelagem por

estimativas semi-empíricas e modelagem por fórmulas analíticas, a serem vistos nos

resultados.

11.8 - Estratégias de Otimização

No sistema de detecção proposto estão presentes vários tipos de processos que

degradam ou deterioram a qualidade da imagem e que agem de maneiras diferentes, por

isso torna-se necessário fazer a otimização, que aliás, é onde entra como ferramenta
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essencial o método de MIC. Como mencionado, nos capítulos anteriores, a simulação é

uma poderosa ferramenta de otimização.

Os critérios de otimização consistem em manter as condições de simulação; dose

de radiação, geometria, composição dos materiais, diâmetro da fibra, etc. Com essa

condições mantidas, determinou-se o efeito de espalhamento, a deposição da energia ao

longo da fibra, a dose mínima acima da qual a interação direta danificaria o CCD e

finalmente, a resposta na alternativa de aumentar a eficiência de absorção.

11.9 - Predição do Desempenho de um Sistema TC e RD

Uma dada aplicação quer de RD ou TC baseado nos raios-X polienergéticos

convencional utiliza no mínimo parâmetros não otimizados para aplicações de aquisição

de imagem. Isto é devido a relação complexa entre os parâmetros de eficiência de

detecção e qualidade de imagem, que faz com que se torne empiricamente tedioso

encontrar parâmetros ótimos de operação, particularmente para aplicações industriais,

por causa da ampla gama de situações, geometria e material de interesse.

Neste tipo de trabalho, de projeto e modelagem do detector, modelos

matemáticos, dos processos de coleta de dados para RD e TC, podem ser facilmente

incorporados ao ambiente da simulação de MC, processos fsicos envolvidos na

aquisição da imagem ou coleta de dados. Dessa forma, o ambiente de simulação,

descrito e utilizado neste trabalho, pode ser tranqüilamente usado para exames rápidos e

de alto custo e estudar como a variação dcs parâmetros afeta a qualidade da imagem

final e indiretamente a detectabilídade de defeitos.

II.9.1 - Otimização dos Parâmetros das Condições Operacionais na RD

Na radiografia, o sina] devido a trajetória dos raios-X que passa ao lado do objeto,

S,,, não interessa, porque ela não carrega nenhuma informação e também não é utilizada

para cálculos do SNR, ver figura 11. 13. Para aumentar a detectabilidade dos defeitos do

objeto o objetivo é maximizar a diferença entre o sinal S2, que penetra o objeto mais o

defeito, e o sinal SI que penetra o objeto, mas que passa ao lado do defeito, relativo ao

ruído.

A expressão da razão sinal-ruido, válido para a radiografia digital foi tirada de

SAND)BORG ( 992). Para um detector integrador de energia, a SNRZ esta dada por:
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SNR ASc = IE(c',,)E(Np1 ) -E(sc 2 )E(N~ 2 1. a

A, [E(c'2, ])E(NP1 + E(c '2,)E(Np, 2)+ 2E(,- ' )E(N,,:1 2J

Para efeitos de cálculo da energia cedida ao detector, assumimos que o

espalhamento de radiação gerada pelo objeto e o defeito (terceiro termo da equação

I1.1 la) consta dos dois príieiros membros, no denominador. No numerador, a

subtração das parcelas correspondente ao ruído se cancelam e a expressão permanece

inalterada. A expressão acima tomna-se então:

SNRrd 2 (1)(N)-()EN (11. 11 b)
[E(c 2 )E(N,) + E(62 )E(N, >]I' 2

Isto corresponde a assumir que ambos, o espalhamento, que é gerado pelo objeto e

o defeito, são aproximadamente iguais.

II.9.2 - Otirifização dos Parâmetros das Condições Operacionais na TC

Ao contrário do que ocorre na RD, na TC, a reconstrução da imagem requer a

estimativa do número de fótons de raios-X que incidem fora e dentro do objeto, o e 1.

Ele é normalmente estimado com o sinal S. Consequentemente, S tem que estar

dentro da faixa dinâmica do detector. Isto altera o conceito da filosofia de otimizaçào

para a TC que consiste em maximizar as diferenças contrastantes entre sinais de

caminhos diferentes dos fótons de raios-X, S e S2, penetrando o objeto relativo à

estimativa de S ver figura 11. 13.

Saturação Saturação

o o~~~~~~ 

o o

RD sCT

o ~~~~Exposição Exposição

Figura 11. 13 - Esquema de detectabilidade na RD e TC.
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Para encontrar ótimas condições de operação apenas necessário maximizar a

razão sinal-ruído no conversor da entrada do detector, SNR , visto que ele possui uma

relação linear com SNR',,, da imagem tomográfica final, onde SNR foi definido

por HAMMEMRSBERG, 1998, como:

SNR In -j(e) IjE 1 I1 nI '2í+V In li(11.12)1M E(D)f ~E(c0)J [1 o e£o~ )
O cenário do ambiente de simulação que incorpora a otimização dos parâmetros

operacionais na TC pode ser mostrada esquematicamente pela figura 11. 14.

Usando a equação de aproximação Gaussiana para funções logarítmicas, quando o

valor esperado das variáveis aleatórias é maior e a variância é pequena e utilizando da

igualdade SNR 2 =E E 2 (C)/V(C) = E(N) * E2 (C' )/E(c 2 ) (SANDBORG, 1992) a equação

acima pode ser escrita como:

SNR CT = lnE(ec;)E(N2 )-lnE(, )E(N, )1 (11.13)

E()e (2 E(e2) +2 E(ec2

F )E2 E(N,)*E 2 ~; E(N,) E 2(C )

IBM --- b1-

SNRp. S N RJ SNR.1 CT

Figura 11. 14 - Ambiente de simulação, incorporado a otimização dos parâmetros das

condições operacionais na TC.
Após a apresentação- de alguns aspectos tóricos mais importantes e a

metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho, no capítulo seguinte será

apresentado os resultados.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos e está dividido em quatro

partes: modelagem por MC do sistema de aquisição de imagem; modelagem do

processamento do sinal na cadeia de detecção; otimização do detector; e desempenho do

detector.

A primeira parte versa sobre a m odelagem por MC da cadeia do sistema de

aquisição de imagem da forma mais simplificada possível, que consiste apenas do

sistema fonte-detector. Na medida em que forem sendo apresentados os resultados,

cadeias mais complexas ou completas serão simuladas. Nos primeiros resultados são

apresentadas a modelagem do espectro de energia e geometria de irradiação, e na

modelagem do detector (sistema fonte-detector), a interação dos fótonis de raios-X com

o detector; são simulados e obtidos os resultados sobre a eficiência quântica dependente

da energia e a espessura do conversor de raios-X, este último alvo do estudo deste

trabalho.

O processo que sege à interação dos raios-X com o PFOC e a produção de fótons

de cintilação, logo, a segunda parte, trata da simulação dos processos fsicos

subsequentes de difusão do sinal em direção ao conversor de luz, que são de ganhos e

perdas. Como este processo não foi simulado com o método de MIC, o resultado obtido

com dois métodos alternativos propostos são apresentados, modelagem por estimativas

semi-empíricas e fórmulas analíticas. O primeiro resulta na determinação da eficiência

quântica total do detector e o segundo resulta na determinação da eficiência quântica

detectiva, que fornece como conseqüência, a faixa ótima de detecção do detector.

Nestes dois itens, a modelagem do processamento do sinal na cadeia de detecção é

exaustivamente ventilada. Nos três itens seguintes são apresentados resultados relativos

a determinação dos principais parâmetros que especificam um detector de aquisição de

imagem, DQE(O), MTF(f) e SNR(f). E são discutidas, a dependência da frequência

espacial desses parâmetros, assim como a comparação de duas formulações distintas

para o DQE(O).

A terceira parte consta dos resultados obtidos na etapa de otimização do detector,

realizados com o intuito de melhorar não somente a performance do detector como
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também a qualidade da imagem. Para atingir os objetivos são propostas ligeiras

modificações, nos materiais inicialmente descritos assim como na geometria do sistema,

demonstrando a sua viabilidade através dos resultados. Como resultado da otimização,

são reduzidas as contribuições ao ruído devido ao espalhamento dos fótons de raios-X e

uma redução adicional é obtida através da minimização da espessura do conversor de

raios-X do PFOC. Em situações, nas quais as técnicas acima não resultarem em

redução efetiva, que com certeza acontece para altas energias, é proposta a utilização de

detectores híbridos. E por último é feito um estudo de detectabilidade não somente para

ambientes de baixo fluxo como também naqueles sistemas em que o ruído do sensor

ótico pode ser predominante.

Finalmente, na última parte, são apresentados os resultados do desempenho do

detector projetado e modelado neste trabalho. Seguida do desempenho ou resposta do

detector, em ambiente de operação, através do seu SNRRI) e SNRTC, para as condições

nas aplicações radiográficas e tomográficas respectivamente, isto é, na presença do

objeto. E por último, apresenta-se as imagens radiográficas e tomográficas obtidas com

os detetores projetados e modelados neste trabalho.

111.1 - Modelagem por MIC do Sistema de Aquisição de Imagem:

111.1.1 - Configuração do Espectro de Energia de Raios-X e Filtros

A figura 111. 1 ilustr? a comparação de dois espectros de energia ou da informação

contida num vidro cintilante homogêneo com outra contida num placa de fibra óptica

cintiladora (PF`OC) ou taper. Para obter estes resultados foram utilizados os esquemas

típicos fonte-detector, mostrados nas figuras I1.5 e 11.6, e o espectro da figura 11.7, como

espectro de entrada. O material utilizado em ambos os casos foi o vidro cintilante do

tipo LKI---6. As dimensões envolvidas, em ambos os casos, foram de 2,35 cm 2 de área

frontal e 6 mmn de espessura.

A figura I11. 1 põe em evidência uma das propriedades que é característica do

detector, mostrando que há uma perda substancial dos fótons nas interfaces de uma fibra

a outra, espaço ocupado pela casca e o absorvedor (EMA). Isto pode ser uma

desvantagem mas é o preço pago pelo aumento na eficiência de detecção e manutenção

da resolução, para altas energias.

A figura III.1 mostra também, que o detector está longe de ser o ideal, uma vez

que um detector ideal deveria conservar a informação ou o sinal original. Como pode
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ser observado na figura, além do máximo do espectro de energia ser deslocado

ligeiramente para a esquerda, região de baixa energia, há também uma maior

contribuição adicional dos quanta de baixa energia, no canto esquerdo do espectro.

Provavelmente, devido as interações incompletas que ocorrem dentro do núcleo da fibra

i. e., efeito Compton.

16000*
a

14000-

-~~~~~ ~~b
12000-

10000 

8000-

6000-

O 4000-

U- 2000-

o*
o 10 20 30 40 50 60 70 80

Energia dos Fótons de Raios-X (keV) Cedida ao Detector

Figura 111.1 Espectro de energia cedida obtido por simulação de MC, no detector a)

modelando o vidro homogéneo luminescente de LKH-6 e b) a fibra óptica cintiladora
PFOC a base de LKH--6.

111.1.2 - Geometria de Irradiação

A geometria de irradiação, em geral, inclui o ponto focal, a orientação e tamanho

do fantoma, distância objeto-detector, distância foco-detector, assim como também o

campo de irradiação considerando os tipos de feixe provenientes de uma fonte plana:

feixe paralelo, e as provenientes de uma fonte pontual: feixe divergente (ou cônico), nas

quais as fontes podem ser mono ou policromáticas.

Para energias dos raios-X tipicamente utilizadas na medicina, em algumas

aplicações industriais e a faixa de energia em estudo, a saída espectral do cintilador

independe da energia do raios-X, mas o número de fótons visíveis produzido é uma
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função de ambos, da energia e do ângulo com o que o raio-X, atinge a janela conversora

ou o detector, dependência angular e da energia.

Normalmente, o campo de emissão de um tubo de raios-X é cônico (feixe

divergente), e pode ser representado por umna fonte pontual. A exposição de feixes de

fibras detectoras não colineares ao feixe de raios-X, obviamente, possui alguns

inconvenientes. Nesta etapa experimental estudou-se as suas implicações e propos-se

algumas soluções para contornar os problemas citados acima. Na figura III.2 apresenta-

se a comparação de duas projeções obtidas, uma com feixe cônico (feixe em leque) e

outra com feixe paralelo.

25000-

20000- ~Feixe em Leque
Feixe em Paralelo

_ 15000- Detector: LKH---6
2' ~~~~~Distância fonte-detector:

10000 20 cm
w

5000-

0- 11 
-1,i0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Distância lateral do detector (cm)

Figura 111.2 Perfil de detecção durante a irradiação do detector PFOC, obtidas com
feixes a) paralelo e b) divergente (ou cônico).

Os resultados da figura III.2 foram obtidos após a irradiação do detector com um

feixe policromático, cuja potência do tubo foi de 70 kV. Os dados foram resultados da

extração de uma linha da matriz 023x1023 (um perfil), na direção X do detector de

área. A distância fonte-detector foi de 20 cm e espessura do detector 6 mm. A figura

111.2 mostra a energia integrada em cada elemento, e não a contagem. A distância

mostrada na abcissa representa o tamanho fisico do detector (2,2506 cm), onde o ponto

O (origem) é o centro geométrico do detector e cada passo corresponde a um elemento.
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Na figura II1.2 pode-se ver que não há uma diferença substancial na utilização da

geometria em leque para a paralela, para a espessura, energia e ângulo considerado. Já

para energias acima de 100 keV, o resultado não é o mesmo e por isso exige outro

estudo como é mostrado a seguir.

A figura 111.3 ilustra a comparação de duas projeções obtidas com fótons de raios-X

de 100 keV e outra de 20 keV, a primeira, com energia alta, visando aplicações na

indústria e a última visando aplicações na mamografia. Foram utilizados feixes

monocromáticos devido a dificuldade na simulação de espectros de energia de raios-X

acima de 140 kV. Foram mantidas as condições geométricas do. esquema anterior,

exceto a distância fonte-detector que foi 10O cm, para acentuar o efeito paralaxe, uma vez

que para 20 cm este efeito não é perceptível, até mesmo para altas energias, por

exemplo 1 MeV.

A figura 111.3 mostra como o efeito paralaxe é mais pronunciado para altas energias

do que para baixas energias, este efeito pode ser ainda mais acentuado para energias

mais altas. No entanto, este efeito é de importância secundária nas telas de fósforo

policristalinos convencionais devido a sua espessura fina.

Na figura II1.3 pode-se observar ainda a redução na eficiência de detecção (maior

flutuação elemento a elemento) e como consequencia a resolução (devido ao ruído

produzido pelos fótons dos raios-X) é bem notável na medida em que se afasta do

centro do detector, ao longo de eixo-X, por causa do ângulo que os fótons dos raios-X

fazem com a direção do eixo-Z (centrada na fibra central).

Na medida que o ângulo do cone do feixe de raios-X cresce, o percurso dos raios-

X dentro do PFOC é acrescido, isto é, mais fibras são atravessadas diagonalmente

durante a penetração dos raios-X no vidro, como resultado a radiação deposita pouca

energia ou quase nada. Este efeito se assemelha muito ao espalhamento (resultante da

presença do objeto), causando borramento na imagem. Evidentemente, mesmo

mostrando situações extremas a diferença não é substancial. Portanto, pode se dizer que

no regime de alta energia, a resolução das PFOCs são tão boas quanto a dos fósforos

convencionais, mantendo-se alta resolução espacial, enquanto se melhora a eficiência de

detecção. Neste trabalho, em razão da perda de resolução com fósforos convencionais

de espessura maior, a comparação com estes, foi desnecessária.

Para contornar o problema da utilização de feixe divergente foram adotadas,

sempre que possível, três tipos de soluções: a) utilização do "taper" com os feixes ou

fibra orientadas colinearmente ou alinhada com a direção da entrada do feixe, b)
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utilização de placas de PFOC de espessura finíssima de forma que o seu efeito seja

desprezível, ) utilização de detectores híbridos. O estudo dessas alternativas serão

vistas mais adiante.

0,045 -

0,040-

0,035-

X
0,030- 1 00 keV

~~ 0,025 ~~Distância fonte-detector: 10 cm

.a~0,020-

AU, 0,015-

0,010 2 O e _ _ _ _ _ _ _ _

0,005 Distânàa fonte-detector: 1 cm

0,000- 
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Distância Lateral do Detector (cm)

Figura III.3 Perfil de detecção obtido, durante a irradiação com feixe cônico para
energia de: a) 30 keV e b) 1 00 keV.

III.1.3 - Modelagem do sistema de Detecção (fonte-detector)

Os resultados obtidos até aqui, conforme mostrados nas figuras acima,

evidenciaram uma forte dependência da absorção dos raios-X com espessura e a energia

nestes tipos de detectores. Como conseqüência tornou-se necessário estudar o

comportamento ou característica do detector, isto é, a sua eficiência quântica (EQ) em

função da espessura e a energia dentro da faixa de interesse, exemplo: aplicações

médicas e industriais.

Para tomnar as simulações mais realistas, são introduzidos outros tipos de fibras

como o GSI1 e o TB31 para efeitos de comparação. Embora este detector fosse melhor

comparado com filmes convencionais utilizados na radiografia com raios-X, neste

trabalho não foi feito, simplesmente em razão da atual predominância de trabalhos

utilizando a radiografia com detectores a base de fósforos. Por esse motivo, optamos,

pela introdução de fósforos com o GOS e Csl para propósitos de comparação.
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111.1.3.1 - Determinação da Eficiência Quântica de Detecção em Função da

Espessura

A figura 111.4 mostra a EQ em função da espessura dos vidros cintilantes GS1 e

LKH-6 para raios-X de 30 keV (faixa de interesse da energia para aplicações

odontológicas). Para obter esses dados, os esquemas de montagem simulados foram os

mesmos da etapa anterior. Fótons monocromáticos de raios-X foram utilizados para

fazer comparações com resultados obtidos por ZANELLA (1 990).

Na figura III.4 pode-se observar a superioridade do LKH-6 comparado ao GSI.

Adicionalmente é introduzido o comportamento do GS 1 para 70 keV para mostrar que

para energia maiores a 30 keV, este tipo de fibra perderia a sua utilidade, pelo fato da

sua EQ ser baixa. Por exemplo, para 6 mm de espessura, a EQ da LKH-6 é de -80%, já

a EQ do GSI reduz para a metade -40%. A EQ desses cristais obtidas através da

simulação é comparada àquela para o GSI (calc.) obtida por cálculo por ZANELLA

(1990). A semelhança nos resultados alivia a preocupação sobre validação e

confiabilidade do modelo, muito embora o GEANT já esteja sendo usado há muitas

décadas.

10 - -- - - --- - - - ---- - - L K H
GSI

-. 80 -

60 Cale. Zanela GSI (70 KeV)

'0 20-

o

o 2 4 6 8 10 12

Espessura (mm)

Figura 111.4 Eficiência quântica dos vidros cintilantes LKH-6 e GSI1 (raios-X de 30
keV). GSI1 (calc.) curva de linha contínua ( _ ) obtida por ZANELLA, 1990.
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Na figura 111.5 apresenta-se a EQ das fibras do tipo LKH-6 comparada com o

intensificador de imagem convencional ou tela conversora de fósforo GOS, amplamente

utilizado nos detectores convencionais. A espessura foi variada de 0,01 mm até 1 mm,

para efeito de comparação, já que a maior parte dos fósforos se encontrarem nessa faixa

de espessura. Adicionalmente, foi incluso o PFOC de fibras cintilantes do tipo TB 1, por

ocasião da seleção do tipo de fibra a utilizar-se nos testes iniciais.

Para a faixa de raios-X de interesse para aplicações odontológicas (70 kV), a

figura 111.5 mostra a superioridade da EQ do GOS em relação ao LKH-6, em razão de

sua densidade ser maior comparada ao do LKH-6. Obviamente a EQ do cristal puro de

gadolínio GOS(p) (p 7,3 g/cm 3) é maior comparado com o GOS(c), em razão da sua

baixa densidade (p = 3,4 g/cm3) Convêm observar que, este último não é cristal, mas

moléculas de GOS suspenso (ou misturado) em cola, substância utilizada para que as

moléculas em forma de pó fiquem suspensas de forma homogênea.

100 -- - - -

~80 TB

60 -

o
0,01 0,1 1

Espessura (mm)

Figura 111.5 - EQ dos vidros cintilantes LKH-6 e TB1 comparados ao fósforo GOS
tipicamente utilizados para raios-X nos detectores convencionais, a) GOS(cristal puro) e
b)GOS (misturado).

Embora a densidade e o número atómico resultem na menor atenuação dos raios-

X comparados as telas de fósforos tipicamente utilizadas para raios-X, o uso de vidros
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de espessura maior fornecem melhoras substanciais na eficiência de absorção dos raios-

X. PFOCs de diferentes tamanhos e espessuras foram utilizadas, inicialmente neste

trabalho, para obter-se resultados favoráveis.

I1I.1.3.2 - Determinação da Eficiência Quântica de Detecção em Função da

Energia

Em principio, o acréscimo da eficiência quântica pode ser obtida aumentando a

espessura do detector ou pelo uso de materiais de maior número atômico, Z, ou de

densidade elevada. No entanto, cuidados devem ser tomados na escolha de materiais

cintiladores, ua vez que alguns cintiladores como o GOS e CsI apresentam uma

descontinuidade de absorção atômica na região da energia de interesse, EK(GOS)

50,2 keV e EK(CSI) 36,0 e 33,2 keV.

A presença do efeito de corte de absorção nesses cintiladores possui um efeito

acentuado no DQE, podendo chegar a uma redução em até -20% (CASTELLI, 1994),

como no CsI, e portanto limita a faixa de energia útil do cintilador. Felizmente, o nosso

detector não apresenta o corte de absorção atômica na região de energia de interesse de

estudo, como mostra a figura I11.6.

Na figura III.6 apresenta-se a EQ dos cristais cintiladores de LKH-6, TBI1, CSI:Tb

e GOS(c) exceto que a composição, deste último é de grão mais cola. O esquema da

simulação é o mesmo das etapas anteriores. Para cobrir uma maior faixa de variação de

energia, foram utilizados fótons monocromáticos ao invés do espectro policromático

dos raios-X, o que permite compreender melhor o comportamento dos materiais

luminescentes para seu uso nas altas energias, para uma dada espessura fixa (6 mm).

No entanto, convém observar que as espessuras do GOS e Csl, não foram equiparadas

as espessuras dos vidros cintilantes, pelo contrário, para os fósforos, foram utilizadas

aquelas amplamente usadas nas práticas convencionais (YAFFE, 1997), para efeito de

comparação.

A figura 111.6 permite compreender melhor o comportamento da atenuação dos

materiais considerados, para uma dada faixa de energia e espessura de interesse, e

mostrar, a presença ou não da descontinuidade em determinada faixa de energia.

Resultados estes que posteriormente permitirão fazer o levantamento da EQ do detector

híbrido, servindo como referência na aquisição de dados para distinguir a resposta

individual de cada material detector (sec. 111.3.4), permitindo dirimir qualquer dúvida

relacionada à flutuação dos dados na região da energia de corte.
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Figura 111.6 Eficiência de interação quântica. lbas, de materiais luminescentes GOS e

CsI selecionados para comparação vidros cintilantes LKH-6 e TB 1.

A figura 111.7 mostra a eficiência quântica do detector projetado, detector real,

conforme a configuração geométrica adotada para a simulação do detector (figura 11.8).

Essa eficiência quântica da PFOC do LKH-6 é comparada com aquela composta apenas

pelo vidro cintilante homogêneo.

As condições geométricas de irradiação e dimensões utilizadas, para ambas, foram

as mesmas. Adicionalmente, foi incluso a PFOC de fibras cintilantes do tipo TB 1, para

efeitos de comparação.

Na figura 111.7 pode-se observar que ambos os tipos de PFOCs, claramente,

mostram a perda de quantas nas interfaces entre cada elemento ou fibra detectora,

devido à presença da casca. Essa perda é da ordem de 1 1% a 12 %, comparado à

resposta do vidro LKH-6 ( homogéneo)
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Figura 111.7 - Eficiência de interação quântica, rnha, de placas de fibras óticas cintilantes

(PFOC) de LKH-6 e TB 1 comparados ao material luminescente do vidro LKH-6.

111.2 - Modelagem do Processamento do Sinal na Cadeia de Detecção

Até aqui apenas es/ágio da interaçao da radiação com o PFOC foi simulado

próximo do real, o restante dos processos fisicos na cadeia de detecção foram

considerados como sendo ideais, principalmente o transporte dos fótons de luz na fibra

e o CCD isto é, foram considerados como sendo conversores de raios-X e sensores de

luz ideais. Porém para fazer uma simulação real do detector projetado e poder avaliar a

sua eficiência e desempenho, como detector de aquisição de imagem, faz-se necessário

considerar todos os componentes e levar em conta no processamento do sinal, processos

de perda e ganho dos ftons, desde a sua origem na fonte até o "display" da imagem.

Nesta etapa, pretende-se mostrar que a transferência da energia dos raios-X para a

óptica e desta para elétrons (pares elétron-buraco) pode ser modelada como uma série

de eventos estocásticos e dessa foram determinar alguns parâmetros de eficiência ou

desempenho do detector.
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Na modelagem os seguintes processos elementares foram levados em

consideração: a) emissão da luz de cintilação e sua propagação ao longo da fibra; b)

absorção da luz de cintilação pelas paredes, casca; c) absorção ao longo da fibra e efeito

de "cross talk"; d) a formação do sii,-al de saída do CCD.

A seguir é exposto os dois métodos alternativos considerados na abordagem da

simulação do transporte de fótons de luz. O próximo item tratará apenas a modelagem

por estimativas semi-empiícas, e o segundo a modelagem por fórmulas analíticas, que

será exaustivamente discutido no restante do trabalho.

III.2.1 - Determinação da Eficiência Quântica Total do Detector

O processo de detecção está baseado unicamente na distribuição estatística de

Poisson. De fato, um único fóton da raio-X pode ser detectado pelo CCD com uma

eficiência quântica dada por EQtotai, = E * Ep, onde E, é a EQ geométrica (em tomo de

70%). E = 1 - e~ é a probabilidade de detecção do sinal e q, é o produto dos

processos físicos considerados na cadeia de detecçào, dado por:

onde labs é a eficiência de absorção dos raios-X pela fibra em keV, g é a produção de

fótons 50 ftonis de luz/keV(no LKH-6), GL é a eficiência de aprisionamento das

fibras;t 3,7%, flvíe é a EQ do CCD considerado aqui para efeitos de cálculo como sendo

de 90%.

A figura 111.8 mostra a comparação da eficiência quântica total EQotai, de dois

tipos de detectores a base de fibras cintiladoras, o GSI e LKH-6. A diferença na

eficiência quântica é devida a sua baixa e alta produção de luz, respectivamente. Este

resultado foi obtido levando em consideração os processos físicos envolvidos em cada

estágio e assumindo hipóteses de caso ideal para o processo de absorção de raios-X

(absorção completa pelo efeito fotoelétrico), onde cada elétron produzido via efeito

fotoelétrico fornece um sinal de luz detectável. Na estimativa do número de fótons de

luz emitidos pelo vidro cintilante por cada raio-X absorvido, foram assumidos que todos

os fótons de luz gerados possuem a mesma energia, 2,4 eV.

Observando a figura, pode-se dizer que haverá necessidade da utilização de um

intensificador de imagem no caso do detector GSI, já no caso do LKH-6 a sua
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intensificação não é imperiosa provavelmente em quase toda a faixa de energia, de

interesse.

Considerando a equação III.1 e a curva do gráfico da figura 111., pode-se ver que

a EQ não permite fazer uma afirmação categórica sobre a eficiência ou desempenho do

detector, isto é, a EQ não é um parâmetro adequado para estabelecer a eficiência de um

detector de aquisição de imagem. Além disso, essa relação não leva em conta o efeito

geométrico do detector que aliás depende da energia.

A afirmação acima toma-se mais evidente, quando compara-se dois detectores de

aquisição de imagem similares, ambos com: a mesma EQ, largura de banda, fluxo de

entrada, tempo de integração, etc., que produzem imagens de diferentes qualidades,

devido ao ruído eletrônico diferente na cadeia de leitura. Daí, surgiu, a necessidade de

estudar outros critérios ou parâmetros que possam predizer a qualidade de um detector,

que denominaram-se de parâmetros de especifico de um detector.

1,0

0,8

0,6'

0,4'

GS1

0,2' K-

o 20 40 60 80 100 120 140

Energia de raiosX(keV)

Figura 111.8 Eficiência quântica total de um detector não intensificado. A linha contínua
(~__ é a curva correspondente a fibra do tipo LKH-6 e a linha pontilhada . é a
curva relativo a fibra GS 1.

III.2.2 - Determinação dos Parâmetros do Detector de Aquisição de Imagem

No detector PFOC a energia dos raios-X é convertida em fátons de luz e o modelo

precisa considerar sua subsequente transmissão ou difusão em direção ao sensor óptico
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(por exemplo, filme, camera, CCD). No entanto, como já foi mencionado na

introdução, a modelagem do transporte de fótons de luz com técnicas de MC não foi

realizada neste trabalho devido ao tempo de cálculo ser muito longo, já que cada fóton

de raio-X absorvido gerará várias centenas a milhares de fótons de luz, cada um dos

quais sofrerá espalhamento milhares de vezes. Para resolver esse problema, o transporte

de fótons de luz foi modelado utilizando-se de fórmulas analíticas, definidas nos itens

abaixo. Foram as equações definidas para determinar os parâmetros da eficiência de um

detector (DQE, MTF,SNRZ), que foram utilizadas para fazer-se a modelagem por

fórmulas analíticas.

111.2.2.1 - Eficiência Quântica Detectiva (DQE)

Em razão da EQ não ser um parâmetro adequado para caracterizar o desempenho

de um detector de aquisição de imagem, um parâmetro amplamente utilizado é a DQE,

embora que a EQ desempenhe um papel fundamental na determinação do DQE

(equações 11.10 e 111.9). Como foi mencionado no capítulo 11, a DQE representa a

eficiência quântica efetiva do detector, e que em termos de qualidade da imagem indica

o quanto o processo de detecção deteriora a razão sinal-ruído SNRZ, da imagem de

entrada, suas implicações foram amplamente expostas e definidas na seção 11.6. 1.

Neste trabalho, apesar da existência de diversas formulações para o DQE, adotou-

se a DQE formulada por ARNDT et a. (1 979). Nesta formulação, os processos fisicos

estão baseados nas distribuições estatísticas Binomial e de Poísson. A variância o- do

ruído de saida é determinada pela variância relativa R,,, do sistema inteiro, visto como

uma cascata estocástica de processos elementares.

Cada fóton de raio-X detectado gera um sinal, o qual se propaga através dos

elementos do detector num processo em cascata, resultando num sinal na saída do

detector. De forma que a DQE pode ser calculada considerando o ganho (ou eficiência),

ruído, e comportamento estatístico de cada um dos elementos. A amplitude do sinal de

saída, em elétrons, está dada por:

qt =M0 MIM 2M 3m 4M 5m6 .... (III.2)

a variância relativa na quantidade acima está dada por:

Rm =R.o+ l R + 3 +_ + R 5 (111.3)
m o mm Om 0mm , mo m m, M1 m mm3m 4
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onde m é o número de fótons de raios-X incidente sobre o conversor PFOC, R é a

variância relativa em mo, e os m, (1 -6) são os coeficientes de ganho ou perda (eficiência)

do i-éssimo processo físico e os Ri(1-6) são as variâncias relativas de cada elemento.

Como R. = m0 a expressão acima pode ser escrita na forma:

R, =4 1j + Ri +-- R2+R + R, + R5 (II1.4)

A equação acima foi desenvolvida para um detector contador. Entretanto, como o

tipo de sistema em estudo é um detector integrador, o sinal dado pelo número de

contagens será substituído pelo seu equivalente, o sinal integrado num elemento, pondo

mo = So, quer que este seja a resultante de um único ou a contribuição ao somatório de

vários fótons, isto é, a sua integração.

Utilizando-se das definições dos processos fsicos (sec. 11.7.2) e simbologia

utilizada na descrição do modelo dependente da frequência espacial (figura 11.12), a

variância do sistema total estará dado por:

Rtot[1 + w +, b,+ I,+Rat + Rot+ RCCD + R 
~so s,, L 17X /tr 1lX ! tr 7 abs 17X / t 7abs gsk G L G LTf

(111.5)

Num quadro bastante simplificado, as flutuações estatísticas, em cada processo

elementar descritas abaixo, podem ser distinguidas de dois tipos, flutuações de Poisson

e Binomniais. Se o sinal de entrada é caracterizado pela estatística de Poisson, e como

alguns processos fisicos ao longo da cadeia de detecção não obedecem, apenas a

estatística de Poisson, o sinal de saída pode ser escrito como uma combinação de ambas

- Poisson e Binomnial. Então a DQE (equação 11.3) pode ser reescrita como:

DQE = 1 (I11.6)
RIot S.

Substituindo os valores dos coeficientes e os valores das variâncias, cujos dados

encontram-se em forma resumida nas tabelas I11.1 e 111.2, praticamente, todos os

processos fisicos envolvidos e que sejam pertinentes para descrever a saída do sinal

resultante. A equação 111.5 resulta em:
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_ _ _ _ _ _ _ _ R SL +1_____
DQE= jsx+ i" + ~+

Infelizmente, a utilização das equações 111.3 - 111.7 requerem o conhecimento

exato das propriedades estatísticas, em cada processo elementar da cascata, incluindo o

local preciso das fontes de ruído.

A seguir são descritas as considerações feitas na obtenção dos coeficientes e as

variâncias relativas; a variância relativa do sinal de entrada sobre o detector é descrita

pela estatística de Poisson,

1mo= S, R.= =
si

onde Si representa a média do sinal de entrada, considerando a energia integrada de um

ou mais fótons incidentes dentro de um dado elemento do detector.

Uma fração considerável, 7 jxy,r, de fótons de raios-X incidentes sobre o detector

são transmitidos através da janela do detector ao PFOC conversor. Assumindo que R,

obedece uma distribuição Binomial, e considerando o conceito sobre uma distribuição

Binomial, este estágio corresponde a transmissão dos raios-X através da janela do

detector e a tela protetora do PFOC (quase transparentes aos raios-X), ambos

dependentes da energia. Neste trabalho, considerou-se a janela, como sendo uma

lamina finíssima de alumínio e a tela protetora de folha de Mylar.

1
n1? = x1 , t,, = ___ - 1

>?X, tr

onde a espessura total é aquela correspondente a uma absorção de - 10% a 6,4 keV.

No PFOC a absorção é um processo físico que depende da energia. A variância

relativa do sinal de entrada incidente sobre o conversor PFOC é descrita pela estatística

Binomial.

M2= 1labs' R2 -1 + Rx
17abs

onde 7abs é a fração de energia depositada no PFOC ou equivalentemente se fosse um

detector contador seria o numero de fótons detectados. O termo adicional Rxs descreve

o efeito do espalhamento dos fótons de raios-X para as fibras adjacentes. O valor de

R,-0,05 foi obtido calculando-se o alargamento produzido na irradiação do PFOC

com um feixe de formato de lápis (sec. 111. 3. 1)
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A variancia relativa da conversão de fótons de raios-X em luz depende da energia

dos raios-X, e está dada por l/g 5 = 1 /[E, /E , ] q7x, ; onde E,,/E, é a razão da energia dos

fótons de raios-X à energia dos fótons de luz, e TlxJv, a eficiência de conversão. A

variância relativa neste estágio é composta de três termos; a variância estatística 1 /g,,, a

variância relativo ao fator de SWANK ( -A,)/A, e Rj , que descreve o efeito de

absorção e espalhamento de luz nas paredes laterais da fibra ou casca.

M4 R4 = 1 +1- +RI
gs As

O primeiro termo corresponde ao ganho de conversão gdefinido como o

número médio de fótons de luz produzidos pela interação dos fótons de raios-X com o

material cintilante (tabela II.3).

O segundo termo é relativo à flutuação dos quantas de cintilação correspondentes

a detecção de fótons de raios-X individuais, isto é, a energia depositada por cada fóton

de raios-X não é constante e estará distribuída de acordo com alguma distribuição de

energia. A SNRZ do cintilador será modificada relacionando-se a razão do espectro

alargado à aquele do espectro de linha, a saber, SNRZ = (E(N) 11ab, A,)"' = ( -i'1b

As)"12; onde A, é o momento de distribuição de energia absorvida, definida pela equação

11.8.

Determinação de A, - O fator A, é sempre menor que a unidade e varia entre 0,5 e

0,9 em casos típicos (SWANK, 1973). O valor adotado neste trabalho foi de A, = 0,9.

Este valor foi considerado em função dos resultados obtidos através da simulação MC e

os resultados por SWANK (1974), para a faixa da energia de interesse (-30 keV) e para

materiais similares ao material do cintilador considerado (LKH-6). Na determinação de

As considerou-se a formulação de SWANK, (1974), dada por A, = AAIED AoPID, onde

AAED é resultante da distribuição da energia absorvida e AOPD é resultante da

distribuição dos pulsos ópticos. O AAED é Muito semelhante ao espectro da altura de

pulso e foi calculado registrando-se a freqüiência com que cada altura de pulso ocorre e

calculando-se, a partir daí, os momentos correspondentes (sec. 11.7.2), fornecendo como

resultado um valor para AAED - 0,9; se considerar o valor de AOPD provavelmente esse

valor será reduzido. O modelo geométrico utilizado para obter A, foi semelhante aquele

utilizado para a obtenção da figura I11. 1 (para o vidro LKH-6), com a diferença no feixe

cujo formato foi de um lápis (de largura infinitesimal, 10 !Im).
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O terceiro termo corresponde ao caso de levar em conta o efeito "cross-talk".

Para uma fibra transparente e isenta do efeito "cross-talk", R, = 0. Para detectores de

tela estruturada com PFOC utilizada como conversor de raios-X na faixa de -30 keV, o

efeito de espalhamento dos fótons de raios-X nas fibras adjacentes é expressivo, e é

semelhante ao alargamento da distribuição da altura de pulso em cintiladores ou

fósforos convencionais, só que com uma largura muito menor. Valores típicos da

FWHM encontrados para fósforos convencionais estão entre 70 e 100%, para uma

distribuição Gaussiana correspondente a R,= 0, 10-0, 18 (STANTON, 1992). Como não

se dispõe de dados calculados, o valor adotado considerando-se um alargamento

correspondente de no máximo 5 elementos foi de RI, 0,05, obviamente esse valor tem

que ser muito menor comparado aos valores observados com fósforos. Nas fibras com

envoltório de EMA, este efeito é praticamente nulo, e o preço pago é a redução na

resolução.

A eficiência de transmissão das fibras ópticas cintiladoras no PFOC para uma

entrada (ou emissão de luz) Lambertiana, Ti-, é aproximadamente 100%, para espessura

e a faixa de energia de interesse considerada neste trabalho. Para energias maiores, por

exemplo, acima de 0,1 MeV com a utilização de fibras de espessura maior, a eficiência

de transmissão pode ser menor. Enquanto que a eficiência de transmissão para "tapers"

2:1 foi considerada como sendo 0.7.

Esta eficiência é mais uma vantagem positiva a favor, no caso do uso de

acoplamento direto. Nos "tapers" utilizados como guia de luz, Tf, é da ordem de 15 a

20% e para o PFO é da ordem de 65% (COLEMAN, 1985). Esses cálculos foram

obtidos na presença do EMA. Obviamente, a presença do EMA é o principal

responsável pela redução da transmitância, nesses tipos de guias. Já o detector proposto

neste trabalho, essencialmente, não sofre desse problema, mais sofre da absorção na

casca ou do espalhamento para as fibras adjacentes, uma vez que a interação ocorre

dentro do próprio núcleo da fibra que também serve como guia de luz, por isso os

valores devem ser maiores. As variâncias para esses elementos podem ser calculadas a

partir de uma distribuição binomial.

M4= fR 4 =- -l1

O número de ftons óticos mop emitidos pelo material cintilador do núcleo da

fibra após a absorção de um fóton de raios-X de energia E é dado por:
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mp= qIV [E/E À] G L = gGL , onde q., é a eficiência intrínseca de conversão do

raio-X para luz, que expressa a fração de energia do raio-X absorvida que é convertida

em energia, E~ é a energia média dos fótons óticos emitidos e GL é a fração de fótons

ópticos produzidos dentro do núcleo da fibra e que escaparam da fibra para a superficie

na saída. O aprisionamento da luz é o principal responsável deste processo. Enquanto

que g segue a estatística de Poisson, o processo G possui a distribuição de

probabilidade binomial. Logo a variância de GI-será igual a:

M5 = G1,5 R5= .-
GL

O sensor de ftons de luz adotado neste trabalho é o CCD, essencialmente, os

cálculos para outros tipos de sensores é o mesmo. Devido a que a EQ = T lv, de um

CCD ser < 1, a conversão de fótons em pares elétrons-buracos contribui à variância

relativa do CCD A probabilidade de conversão segue a distribuição binomial, dessa

forma:

M6 = ? e' R 6 = 1
'7~e

Para facilitar a consulta e compreensão da equação I11.7 é listada em forma

resumida todos os processo utilizados nas tabelas 111. 1 e II.2.

Tabela - 111. 1 - Ganho e Variância Relativa em cada estágio na Detecçãio dos Fótons de
30 keV, usando a Fibra Cintiladora LKH-6.

Coeficientes Descrição Variável Ganho

ml Penetração dos Fótons Primários Através da Janela II 1

Mi) Absorção Parcial dos Raios-X ao Longo da Fibra llabs -

Espalhamento Compton Lateral dos Fótons na Fibra R 0,05

M3 Número de Fótons de Luz Produzidos gs 00

Eficiência de Cintilação ou Fator Estatístico A, 0,9

Efeito "Cross-talk" R], 0,05

M4 Fração de Fótons Transmitidos pelo Guia Óptico Tf 0,7

M5 Número de Fótons Emitidos, Fator de Aprisionamento GL 0,037

M6 Número de Fótons Detectados pelo CCD)n/ 0,8
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Tabela - I1.2 Processos Físicos Envolvidos na Cadeia de Detecção, as Variâncias

Relativas Consideradas e os Tipos de Distribuição.

Tipo de
Variável Variância Relativa Distribuição

Ro ~~~~~~~~~~~~~~~~~1

Número de fótons detectados ou sinal de saída SOPoisson

R, = R. ~~~1 - 1

Número de fótons transmitidos através da janela 771'Binornial

R2 =Rbs ( - 1) +R x

Número de fótons dependentes da EQ, diâmetro 17 abs

e EMA da fibra Binomial

Eficiência de cintilação ou fator estatístico AsBinornial

R3 = R,, +~~~~ 1 -- S

Número de fótons cintilantes gerados gs AsPoisson

Número de fótons transmitidos pelo guia óptico Tf Binomial

Rs = Rt 1

Número de fótons emitidos pela fibra G L

dependente do índice refração Binomnial

R6 =RCCD 1-

Número de fótons de luz detectados pelo CDBinornial

R,] o

Ruído do sistema detector, na entrada s2Poisson
o

Na figura III.9 apresenta-se como ilustração o resultado do DQE calculado

utilizando-se da equação 111.5. Para obtenção da figura 111.9 foram considerados os

processos físicos envolvidos obedecendo apenas a distribuição da estatística de Poisson,

isto é, levou-se em consideração processos fisicos em cada estágio, obedecendo a

estatística Poissoniana nas variâncias relativas. Logo, a equação resultante é

simplesmente a substituição na equação 111.5 por variâncias relativas Ri obedecendo a

distribuição Poissoniana. Para fins de comparação com a EQtta (figura 11.8), foram

considerados os mesmos processos ou estágios que fazem parte da equação 111. 1.
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LKH-61
TB1 DQ~E =1, ideal

1 10 100 10
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Figura - I1.9 Eficiência quântica detectiva para diferentes energias dos fótons da raios-
X. A curva refere-se a DQE calculada (eq.III.5) para processos puramente
Poissonianos.

A figura II1.9 mostra a DQE para a faixa de energia de interesse pretendida nas

aplicações do detector. Na figura 111.9 é mostrada a comparação de duas curvas

correspondentes a dois tipos de fibras (TI3 1 e LKH-6) comercialmente disponíveis e que

possuem melhores características para este tipo de aplicações (aquisição de imagem).

A figura III.9 mostra uma DQE, claramente superestimada, próximo de DQE =1

(detector ideal), que intuitivamente sabe-se que não é real. Portanto foi necessário,

fazer uma modelagem próximo do real, tornando-se necessário para isso, incluir todos

os processo fisicos envolvidos na cadeia de detecção, quer estes sejam de ganho ou

perda, e foi feita uma análise do tipo de distribuição a qual pertencem, seja este

Binomial ou de Poisson (ver tabelas III. 1 e II.2), e foi estabelecida uma nova relação

para poder confeccionar o gráfico mostrado na figura III. 1 0.

A figura 111.10 mostra a DQE do detector LKH--6 com a diferença de que nela

foram introduzidas as contribuições devido ao espalhamento de raios-X, ri, aos

componentes ópticos, n0,, e por último aqueles devido aos componentes eletrônicos, o
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ruído eletrônico do CC, ne,, como: ruído de leitura e da carga do escuro do CCD,

conforme mostra a equação 111.7.

1,0- .. .

0,9 A( 0

0,8-

0,7-

0,6-

W 05~~~~~~~~~~~~ 

0,4 

0,2 

0,1 

1 ~~~~10 100 10

Energia dos raios-X (keV)

Figura - III.10 - DQE para diferentes energias dos fótons da radiação- X. As curvas
referem-se as DQE calculadas a partir da eq.111.7. a) distribuição de Poisson, b)
distribuições binomiais e Poissonianos, adicionalmente processo ópticos e c) incluída a
contribuição do ruído eletrônico do sensor de luz.

Particularmente, a curva B é o resultados de todos os processos físicos listados na

tabelas 111.1 e 111.2 conforme a equação III.7, exceto o último termo correspondente ao

ruído eletrônico.

Para obtermos as curvas B e C foram considerados processos físicos reais, isto é,

obedecendo a distribuição estatística a que elas pertencem, Poisson ou Binomial.

Comparando as curvas B e A pode-se observar que o fato de considerar ambos

processos estatísticos, aparentemente, não modifica o comportamento da curva, apenas

há um deslocamento. Obviamente, esse deslocamento é resultado decorrente da

presença de ris e n0*.

Adicionalmente, as curvas da figura 11. 1O mostram também que a medida que são

consideradas mais componentes da cadeia de detecção muda o formato da figura. Por

exemplo a curva C obtida com a adição das contribuições devido ao ruído eletrônico do

detector definem a faixa para baixas energias.
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111.2.2.2 - Função de Transferência de Modulação (MTF).

Como mencionado na seção 11.5.3, a resolução do detector, no sistema de

detecção, está governada não somente pelo diâmetro das fibras do PFOC, como também

pelo isolante óptico (casca) e o envoltório EMA, se tiver. A MTF determina a resolução

do detector, levando em conta não somente as propriedades geométricas acima como

também as propriedades filtrartes do detector como um todo, fornecendo a atenuação na

saída em função da freqtiência espacial, onde a abertura ou porção ativa de cada fibra

(quadradas de dimensão, d = 20 !lm.) determina a resposta da freqúência espacial do

detector.

Existem vários métodos experimentais para a determinação da MTF, mas o

método mais prático e que mais se adapta neste trabalho é a avaliação da resposta ao

padrão de entrada de onda quadrada (COLTMAN, 1954), obtida usando um padrão de

teste de resolução, feito de chumbo. A MTF do detector é da forma sinc f, onde f é a

freqüência espacial ao longo das direções dos eixos x ou y. A MTF terá o seu primeiro

zero na freqüência f = d'1= 50 ciclos/mm, expresso no plano do detector.

Na figura 111. 11 apresenta-se o resultado da modelagem de medição da resolução

através da determinação da MTF do detector projetado, quando a variação da

luminância dos raios-X na entrada é o padrão de uma onda quadrada. A figura 111. 1 1 foi

obtida antepondo-se um padrão de teste de resolução de chumbo, sobre o detector e

irradiando-o com o equivalente a um tubo de raios-X de 70 kV (ânodo de tungstênio),

dando como resultado a função de transferência de contraste, CTF.

Neste método, uma linha horizontal cruza muitas filas de elementos fornecendo

muitas medidas numa única exposição; e para obter um resultado menos sujeito ao ruido

estatístico foi calculada a média desses valores. As medidas do CTF foram obtidas para

uma espessura adequada e variando-se a frequência espacial, isto é, as dimensões das

grades. E após, foi feita a correção, com o cálculo de mais algumas freqüências maiores

para obter finalmente a MTF.

Com a MTF determinada a partir das simulações de MC, o alinhamento preciso

das grades com relação aos elementos do detector (ou pixeis do CCD3) é uma fonte em

potencial do efeito "aliasing" no CTF. Uma borda alinhada com os centros de uma

coluna de elementos produzirá resultados diferentes, se a borda for alinhada entre as

fronteiras dos elementos da coluna. Neste trabalho, para prevenir erros de amostragem

e "aliasing", o alinhamento foi feito com cuidado e as grades de chumbo foram
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inclinadas ligeiramente, em torno de -5' com relação ao sistema de coordenadas

centradas no centro geométrico do detector e desconsiderados dados que estão próximo

do efeito "aliasing". Dessa forma, a distância do centro da fenda ou grade e o centro do

elemento diferem ligeiramente de á~la para fila de forma que possa ser calculada sem

erros.

No entanto, convém observar que nos sistemas digitais a determinação precisa da

MTF ainda é um problema não bem resolvido devido aos erros de amostragem e

"aliasing" introduzidos por esses sistemas.

A vantagem do método utilizado neste trabalho sobre outros, comparado com: as

técnicas de "pinholes" e "borrada" (edge response function, ERF), é que neste é

assegurado suficiente fluxo e maior número de grades, no padrão de chumbo, de forma

a atingir maior precisão, somando-se e calculando-se a média de todas as linhas de

imagem.

1.0 -_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

+ Tela Estruturada
a Tela Convencional
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o ia ' 3 05
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Figura - II. 1 1 - Curva da função de transferência de modulação da placa de fibra óptica
cintilante PFOC (intrínseca).

A curva da figura 111. 1 leva em consideração apenas a MTFx (equação 11.6), isto

e, é a MTF intrínseca (estágio de interação dos fótons de raios-X com o detector) e não

a MTFTOTAL de toda a cadeia de detecção, isto é, não inclui outros componentes como a
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MTFL. MTFCCD), etc. (devido a que o restante dos componentes foi considerado como

sendo ideal, isto é todos as MTFs igual a 1). Para baixa freqüências, que corresponde a

objetos com dimensões maiores, como é o caso deste trabalho, o espalhamento de luz é

relativamente de menor importância, dessa forma a consideração de outros componentes

como MTFL não deve mudar muito o comportamento da curva da figura I1. 11.

111.2.3 - Estudo Analítico e Comparativo da DQE

Apesar da ampla aplicação da DQE, não obstante, é comum ver formulações e

dados produzidos em diferentes instituições ou por outros pesquisadores que não

estejam de acordo ou então variem as técnicas por eles aplicadas. Por exemplo, há

vários tipos de formulações para a freqúência zero, DQE(O), como as de ARND)T et ai.

(1979), ZANELLA et aí. (1995), e MENK et al. (1997). E as formulações da eficiência

quântica detectiva para freqüências diferentes de zero DQE(f), não se reduzem

facilmente para DEQ(O) ou vice-versa. A obtenção dos dados experimentais também

varia de autor para outro, em parte obviamente, devido aos diferentes tipos de detectores

envolvidos.

Os conceitos e definições de DQE são amplamente utilizados para diferentes tipos

de arranjos de detectores, quer estes sejam para fótons ou diferentes partículas, nesse

sentido a formulação de DQE deveria ser generalizada ou única e redutível. Em relação

a este último, essa formulação deveria ser útil tanto para freqüência zero como para

freqüências diferentes de zero. E ao mesmo tempo deveriam, no possível, conter

informações das condições experimentais como a inclusão da área do detector ou no

mínimo uma região de interesse (ROI), o fantoma, espectro da fonte, etc.

Neste trabalho, o estudo analítico e comparativo da DQE está limitado ao estudo

de formulações amplamente utilizadas. As comparações foram feitas com o intuito de

poder avaliar o desempenho do detector projetado.

Nas figuras I1.12 e III.13 são mostradas a comparação de duas formulações

diferentes por ARND)T et al. (1979) e ZANELLA et al. (1995) para a definição da

eficiência quântica detectiva DQE (O). A formulação de ARND)T é aquela exposta na

seção II.4.1 equação II1.7 e a de ZANELLA esta dada por:

QE
DQE =,(111.9)

1±+ a 2 ±+-~ amb

QE QE

onde as definições de cada termo jáà foi apresentada nia seção 11. 5.5.
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A DQE derivada por ZANELLA é a mais simplificada, porque está baseada

inteiramente na estatística de Poisson, enquanto que a formulação de ARND)T se baseia

nas distribuições Poissonianas e Binomiais, ver exemplo na figura 11.10, onde a

variância U2 do ruído de saída é determinada pela variância relativa R,, do sistema

inteiro, visto como uma cascata estocástica de processos elementares.

Na figura I1.12 mostramos a DQE obtida em função da energia, para uma faixa

que varia de 1 - 100 keV. As curvas foram obtidas levando em conta praticamente todas

as variáveis ou processos de conversão na cadeia (ver tabelas 111. 1 e 111.2).

A curva da figura 111.12 em linha pontilhada denominada de fórmula usual

caracteriza melhor o detector porque apresenta sensibilidade ao ruído do sistema, assim

como a sua eficiência em função da espessura do detector

0,7 __Fom~a sirnDlficada
For~a usuâ

0,6-

0,5-

20,3-

0,1

0,0*
1 10 100 1000

Energia dos raios-X (keV)

Figura III.12 -DQE para diferentes energias dos fótons da radiação- X. a) linha

pontilhada ( .) formulação de ARND3T; b) linha contínua (~,formulação de
ZANELLA.

Para altos níveis do sinal, a DQE está limitada pelo fator de ruído do conversor de

raios-X. Para baixos níveis, os efeitos da eletrônica e o ruído do sensor de luz tornam-

se dominantes.
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Um dos resultados constatados e de extrema importância para comparações é o

fato da formulação de ARNTD3 apresentar sensibilidade à presença de outros termos

adicionais, como o ruído eletrônico, ruído ótico e eficiência quântica relacionada à

espessura da fibra. Como conseqüência, a curva mostra claramente uma janela ou faixa

de energia útil do detector, o que está de acordo com a projeção do resultado esperado.

No entanto, a curva obtida com a formulação de ZANELLA, e que não é muito

diferente daquela de MENK, é sensível apenas ao ruído eletrônico, mais não a outras e

principalmente à eficiência quântica relacionada a espessura da fibra. Uma formulação

adequada de DQE, espera-se que ela possa predizer o desempenho de um detector,

mostrando sensibilidade não somente a esses processos senão a cada um dos processos

físicos envolvidos, inerente a todos os elementos que contém a cadeia de detecção, de

maneira que se possa corrigir ou otimizar.

A figura 111.13 representa a DQE obtida para energia média de 32 keV que

corresponde a potência do tubo de raios-X de 70 kV. Nesta figura a DQE, foi obtida

variando-se o número de fótons por elemento (pixel).
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Figura 111. 13 - DQE para energia média de 32 keV.
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111.2.4 - SNR como Parâmetro de Especificação de um Detector de Aquisição de

Imagem

Os parâmetros DQE, MTF, DR e SNR convencionais foram inicialmente

desenvolvidos em função da qualidade da imagem e não para a especificação de um

detector de aquisição de imagem. Além disso, eles não informam sobre qual será a

performance do detector durante a sua operação, isto é, durante a coleta de dados. Entre

esses parâmetros, a SNR é a única que satisfaz ambas as necessidades, tanto a

dependência da aplicação (no campo de operação) como a dependência da freqúência

espacial (definida sobre um ROI ou área). De fato, devido a este último ser fortemente

dependente da aplicação e ter ampla aceitação para avaliar a qualidade da imagem,

foram derivadas, inclusive, SNRi, para um observador ideal, teoria que inclui o próprio

observador (operador de filmes radiográficos, como exemplo) como parte do processo

de avaliação da SNR (WAGNER, 1985).

Nas discussões feitas nos itens anteriores, enfatizou-se a necessidade desses

parâmetros conterem informações das condições experimentais e poderem ser utilizados

para avaliar não somente um evento e/ou elemento, como uma região de área maior (o

que implica f# • ). Dessa forma, esses parâmetros adicionais podem ser até os próprios

já apresentados só que modificados de forma que caracterizem o detector durante a sua

operação, conforme exposto na seção II.6.3. Por exemplo a SNRA dependente da

aplicação poderia ser um parâmetro útil para definir DQEA, também dependente da

aplicação.

O desempenho de um sistema de detecção assim como a qualidade de imagem

ambos dependem de parâmetros físicos tais como contraste, resolução e ruído, e são

convenientemente expressos em termos de SNR. Além disso, contraste, resolução e

ruído, dependem do sistema de aquisição total, que compõe de; potencial do tubo,

espessura e material dos filtros, composição química do fantoma e espessura, e

principalmente das características do detector.

Apesar da SNR ser utilizada amplamente para avaliar a qualidade da imagem, a

proposta nesta seção é mostrar que a SNR pode ser considerada como um parâmetro

complementar para especificação de um detector. Dessa forma, propõe-se a utilização

de padrões de fantoma e detalhe de contraste de forma que possam ser utilizados para

especificar as características de detector para uma dada aplicação em questão.
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A figura I1. 14 mostra a dose media absorvida ( D ) observada na pélvis em

função da potência do fototubo dentro da faixa de energia de interesse. Um detalhe (que

simula o osso) de formato quadrado foi inserido no centro do fantoma e do campo de

radiação para simular o sinal de interesse. Para obter-se a figura, a SNR foi mantida

fixa e a dose media absorvida igualada aos resultados obtidos por SAND)BORG (1 994a)

para um detector convencional, para poder comparar a diferença no nível de ruído de

um detector para outro.

0,20-

0,18

0,16 -

0,14-

0,12 

cu 0,10

;> 0,08 - SNR=5,C=0.06mTfr3rA
o 4// ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~-- SNR = 3, C0. 12 rmin, f=~2rrn Ai

~0,06 -

~004

0,02

0,00.
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Potência do Tubo de Raios-X (K\/

Figura II.14 - Comparação dos níveis de ruído envolvido em dois sistemas de deteção
diferentes. a) linha continua, detector projetado e b) linha pontilhada, detector
convencional.

Para obter a figura 11. 14, utilizou-se a expressão da razão sinal-ruído válida para a

radiografia digital usada por SANBORG et ai. (1992). Para um detector integrante de

energia, a SNR esta dada por

SNR ~ E(-c)E(N, )- E(c 1' )E(N 1)J(1.0
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Neste caso, os sinais Si são proporcionais as energias cedidas ao detector ao lado e

atrás do detalhe de contraste. Portanto, na eq. 11.10 E(--i) e E ) são os valores

esperados dos momentos de energia primeiro e segundo, cedidas ao detector, num único

evento de impartição de energia;. E(Ni) é o valor esperado (com distribuição de

Poisson) do número de fótons incidentes sobre o detector.

Para propor a utilização da SNR como um parâmetro de eficiência do detector,

utilizou-se a eq. 10. No numerador, a contribuição ao ruído de ambos os termos se

cancelam, tanto no primeiro membro como no segundo a contribuição ao ruído é igual

portanto se anulam. No denominador, os termos responsáveis pela contribuição ao

ruído não se cancelam, muito pelo contrário estão presentes e contribuem como a soma

destes. E estes variam de acordo com o tipo de arranjo do detector.

Evidentemente, a figura põe em evidencia a possibilidade da SNRZ ser usada como

parâmetro adicional de especificação. Uma vez que, a obtenção de uma mesma dose,

foi atingida com valores de SNR muito baixo e maior espessura do objeto contrastante,

comparado com o detector convencional. Dito de outra forma , dois detectores

diferentes possuem SNRZ diferentes, para um mesmo objeto de contraste, mesmas

características ou possuam mesma composição, principalmente mesma espessura.

111.3 - Otimização do detector

Nesta seção, mostra-se como a simulação pode ser utilizada para otimizar alguns

parâmetros do detector de aquisição de imagem. A relevância dos critérios de

otimização adotados neste trabalho está em que através desses processos de otimização,

pode-se melhorar não somente o desempenho do detector como também a qualidade da

imagem.

A tarefa de otimização foi executada, praticamente, após a maioria das simulações

serem realizadas com os parâmetros inicialmente considerados no capítulo II, sem

otimização. Nessa etapa foram obtidos: os parâmetros de desempenho do detector,

imagens radiográficas e tomográficas, mostradas na seção 111.8. Após, executada a

tarefa de otimização, foram obtidos apenas alguns parâmetros e feitas as aquisições de

imagens mais relevantes ao trabalho, para poder compará-las com as anteriores.

Os procedimentos adotados e resultados obtidos, envolvendo o processo de

otimização neste trabalho, são mostrados a seguir:
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III.3.1 - Redução do Espalhamento de Raios-X e Efeito "1cross-talk"

Uma obstáculo em potencial no uso destes tipos de sensores de raios-X de

espessura maior e de baixa eficiência de absorção para altas energias, especificamente

70 kV, é que ele é sensível à degradação de contraste devido ao efeito "cross-talk" dos

raios-X. Este efeito "cross-talk" dos raios-X pode originar-se de duas formas. Primeiro,

principalmente devido à absorção incompleta em decorrência das dimensões

envolvidas, gerando como resultado muito espalhamento; esses fótons de raios-X que

emergem do núcleo da fibra ultrapassam a casca e passam a ser absorvidos nas fibras

adjacentes. Segundo, ele se origina, também, na utilização de feixes de raios-X

divergentes, através da dependência que existe entre o ângulo do feixe e o alinhamento

das fibras.

As fibras cintilantes, apesar da sua indubitável capacidade de poder resolver

muitos problemas dos sistemas de aquisição de imagem, sofrem limitações inerentes a:

reduzida área ativa ou de detecção, uma vez que o seu tamanho fisico é _106 vezes

menor comparado a umi detector convencional e/ou ideal, e baixa eficiência de

absorção, se comparadas com fósforos ou cristais convencionalmente utilizados (ver

figura 111.5). De fato, as suas características típicas de diâmetro reduzido e baixa

potência de parada do núcleo da fibra impedem que possa ocorrer a interação completa,

isto é, absorção completa dos fótons devido aos seguintes casos:

- interações múltiplas, o fóton de raio-X até ser completamente absorvido pode

sofrer vários espalhamentos. Nos detectores de volume maior, a probabilidade de

ocorrência de absorção completa é maior, já nas fibras essa ocorrência é muito pequena.

A perda por espalhamento para as fibras adjacentes e a presença de fótons de raios-X

secundários provenientes de outras fibras, ou ruído parasita, resulta na flutuação brusca

da deposição da energia de uma fibra para outra, que pelo seu caracter aleatório, pode

resultar numa imagem extremamente ruidosa, especialmente no regime de alta energia

(seção 111. 1.2 e figura 111.3).

- alcance dos elétrons secundários, os elétrons sendo produzidos pelos fótons de

raios-X, especialmente na faixa de alta energia, são quase comparáveis ao diâmetro da

fibra (- 10 gim para elétrons de 30 keV e -~ 60 gtm para elétrons de 100 keV). O

problema é acentuado quando a interação ocorre nas adjacências à parede da fibra

podendo em alguns casos, dependendo da energia dos fótons e da espessura do EMA,
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aumentar o ruído (através da cotização da energia integrada, adicionalmente depositada

por esses fótons parasitas) da fibra adjacente.

O efeito "cross-talk" devido ao feixe divergente foi melhor ilustrado na figura

111.3, onde para um padrão de PFOC, na medida em que a energia dos raios-X aumenta,

por exemplo para 100 keV e espessura de 0,6 mm, o feixe de raios-X cônico (ou feixe

divergente) penetra profundamente na placa PFOC, isto pode resultar no decréscimo na

MTF de baixa freqüência, isto é, resolução espacial de alcance maior. Em geral, este

efeito "cross-talk" de raios-X não impede de detectar características no regime de alta

freqüência. Este efeito (paralaxe) piora na medida que a profundidade de penetração,

no material, aumenta. Nesses casos é aconselhável afastar a fonte do detector

compensando a redução na intensidade com o aumento da corrente no tubo de raios-X.

Neste trabalho, com o intuito de reduzir o problema do efeito "cross-talk" causado

pelos fótons dos raios-X, foram modeladas fibras individuais cobertas com uma camada

muito fina de material opaco para ambos tipos de fótons (luz e raios-X) e de alto

número atômico. Este material EMA pode ser por exemplo, mistura de chumbo com

carbono ou alumínio (semelhantes à folha de Mylar) com dupla função: primeiro, o

material opaco, deve reduzir o efeito cross-talk" óptico e deve ser capaz de absorver a

luz de cintilação espalhada. E segundo, o material de alto número atômico, restringe

efetivamente a passagem de fótons de raios-X espalhados de uma fibra para outra.

Nas figuras I1.15 a 111.17 são feitas comparações de 3 tipos de PFOCs: dois

compostos por fibras com EMA (um com envoltório adicional de Pb e outro de AI em

torno do núcleo da fibra) e outra normal (sem envoltório, apenas a casca da própria

fibra) Essas figuras são resultados da simulação do efeito de espalhamento de raios-X

que ocorre no interior do detector, PFOC. Para obter essas figuras, fez-se colimação do

feixe de raios-X de 70 kV, de forma que as dimensões do feixe coincidam com as

dimensões do núcleo da fibra (de uma única fibra no centro do detector). As figuras

mostram a imagem 3-D3, onde o plano X-Y é perpendicular à direção do feixe incidente

dos raios-X (ROI). Na figura pode-se observar que os elementos vizinhos mais

próximos apresentam carga integrada maior comparada aos vizinhos mais afastados.

Uma vantagem da utilização de fibras revestidas de Pb ou Aí é que estas podem

agir, também, como grade anti-espalhamento resultando na redução de uma pequena

fração do espalhamento resultante do objeto.
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Figura 111. 1 5 - Efeito do espalhamento dos raios-X sobre as fibras adjacentes no interior

do PFOC. Fibra do tipo LKH-6 sem revestimento (EMA).

1200-

1000 Fibras Jotip LKH-6
revestj, o 5pni de A

2 800

600

400

200

Distancia.

a n0doeixo-) (cM) 2P

Figura I1. 16 - Efeito do espalhamento dos raios-X sobre as fibras adjacentes no interior

do PFOC. Fibra com revestimento de Alumínio como EMA.
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Figura I1. 17 - Efeito do espalhamento dos raios-X sobre as fibras adjacentes no interior
do PFOC. Fibra com revestimento de Pb como EMA.

O problema de espalhamento de raios-X, que ocorre dentro do detector, não é

citado na literatura, porém, existem duas possibilidade para esta ocorrência, uma,

provavelmente o ruído estatístico dos fótons de raios-X é maior que este efeito ("cross-

talk" dos raios-X), e outra, existem fortes indícios de que o próprio detector age como

filtro de fótons de baixa energia, uma vez que estes não seriam capazes de excitar ou

produzir fótons de cintilação ou mesmo que seja produzido uma pequena quantidade de

fótons de luz, estes podem ser perdidos no caminho, quer por absorção ou

espalhamento.

Com a modelagem do transporte de luz, provavelmente, o ruído introduzido

devido ao espalhamento que degrada considerávelmente a qualidade da imagem seja

reduzido, através da remoção por perda (filtragem ou atenuação no interior do detector)

desses fótons espúrios provenientes das fibras adjacentes que é integrada no sinal em

cada elemento.

Em função dos resultados da figura III.3 e dos testes de simulação feitos na faixa

de baixa energia, achou-se desnecessário ilustrar o espalhamento ou efeito "cross-talk",

para baixas energias, que é reduzido como por exemplo nas aplicações de raios-X na

mamnografia.
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111.3.2 - Minimização da Espessura da Fibra

A dependência da EQ da espessura da fibra e da energia dos fótons de raios-X, foi

mostrada na sec. 111.1.3.1 e 111.1.3.2. Porém num trabalho de otimização, exige-se que

essa espessura seja mínima de forma que a degradação da qualidade da imagem seja a

mínima possível. Pois, ao longo dos inúmeros testes de simulações realizados,

constatou-se que a medida que a espessura é reduzida o ruído, devido ao espalhamento e

o efeito paral,?xe, cai substancialmente. Quanto mais fina for a espessura da tela

estruturada e para baixas energias (-30 keV) menor o efeito "cross-talk" dos raios-X.

Dessa forma, a escolha da espessura do FOC foi feita levando-se em consideração

o balanço entre o resultado da contribuição ao ruído (da imagem) e a eficiência de

interação do raios-X. Pois, ao longo do fio da fibra, existe uma região onde o alcance

dos fótons de raios-X ou a distribuição da deposição da energia atinge o seu máximo, a

partir da qual essa distribuição decresce chegando a uma determinada região (ao longo

do eixo-z ou espessura adequada) onde o número interações é mínima. A deposição da

energia, nessa região, não mais contribui positivamente para o sinal, porque

paralelamente à gradativa redução do número de interações há um aumento gradativo de

contribuição ao ruído devido a ambos efeitos: espalhamento e divergência.

Para obtenção da figura III. 1 8, a fibra foi dividida em camadas eqüidistantes, de

espessura diferencial dt, de forma que a interação da radiação possa ser registrada na

sua passagem (e integrada em cada camada) ao longo do fio da fibra, de acordo com a

sua probabilidade, q(z,E), definida na seção 1.7.2. De modo que a ordenada está

representada pela fração da energia cedida pelos fótons monoenergéticos dos raios-X

(30 keV) que interagem naquela camada de espessura diferencial dz, a uma

profundidade z, ao longo da espessura da fibra.

Na figura 1. 1 8 foi introduzido propositadamente o comportamento de outros

materiais cintilantes como o GOS, CsI e TB1 para comparação. Os fósforos

convencionais, como o GOS e CsI, obviamente, mostram as vantagens que tem de

poderem ser utilizados em espessura finíssimas, tomando como exemplo a figura, estes

podem ser utilizados na ordem de 75 - 1 00 gm de espessura, para a energia considerada.

Como resultado da adoção da espessura mínima (3 mm) uma pequena parcela da

ordem de - 10% de fótons (resultantes do espalhamento) foram eliminados e que

poderiam ter depositado sua energia no restante da espessura da fibra (3 mm), do total

de 6 mm inicialmente considerado, adicionando ruído na imagem. De fato, fazendo-se
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o PFOC de espessura fina para limitar a profundidade de penetração de raios-X (caso

feixe divergente, efeito paralaxe) também se reduz o efeito "cross-talk" dos raios-X

(espalhamento). Em se fazendo isto, a eficiência de absorção é reduzida e o ganho no

brilho também é reduzido.

0,010 
TB1

0,008 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~----GOS
X -~~~~~~~~~~LKH-6

Osi
0,006-

w

o 0,002-

0,0001 
0,00 0,5 0,10 0,1 5 0,20 0,25 0,30

Espesura da Fibra (mm)

Figura 1. 1 8 - Distribuição da deposição da energia cedida aos detectores cintilantes,
por fótons monoenergéticos de 30 keV.

III.3.3 - Interação Direta dos Raios-X

No projeto do sistema de detecção com acoplamento direto da PFOC, ao sensor de

fótons de luz, proposto neste trabalho, deve ser levado em consideração o efeito da

interação direta dos raios-X com o detector CCD. Nestes tipos de arranjos considerados

a radiação pode penetrar no detector semicondutor, embora em um número muito

pequeno de eventos, mas que pode causar danos ao dispositivo sensor ou aumentar o

ruído da imagem devido a enorme carga produzida. Se a eficiência de absorção do

conversor de raios-X for muito baixa, devido aos valores reduzidos do número atômico

ou se a espessura do detector for muito fina, os sensores semicondutores e sua eletrônica

associada, quer após ou adjacente ao sensor, podem sofrer exposição à radiação. Como

conseqüência, o ruído é produzido, porque alguns sensores e sua eletrônica associada
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produzem sinais aleatórios locais (não corrigíveis) de grande amplitude, a partir dos

fótons de raios-X absorvidos.

A detecção direta dos raios-X produz uma enorme quantidade de carga por cada

evento detectado (em torno de 4.700 elétrons para 17 keV de raio-X absorvido no

silício), para sistemas com faixa dinâmica reduzida no CCD), pode saturar um elemento.

Devido as perdas associadas com a eficiência de produção da luz, eficiência de

acoplamento ótico, e eficiência de detecção da luz do semiconductor, sistemas que usam

conversores como o detector projetado neste trabalho, produzem poucos elétrons por

evento (10 ou mais dependendo da energia e tipo de fibra) e o problema de saturação

praticamente não existe, devido a baixa intensidade das fontes.

Os conversores de raios-X se criteriosamente utilizados podem reduzir

substancialmente o espalhamento e reduzir a deterioração do sensor semiconductor. No

segundo caso, devido as excelentes características de absorção dos raios-X, os fótons de

raios-X são reduzidos a menos de 1%. Isto é, ele protege o CCD) da deterioração e

aumento de ruído causado pela irradiação direta de raios-X, garantindo maior tempo de

vida do CCD e mantendo lima alta qualidade de imagem.

Neste trabalho, investigou-se a magnitude dessas interações diretas e a degradação

da imagem pelo ruído para uma dada aplicação de interesse. No caso, para tornar o

ambiente de simulação mais realístico, foi necessário incluir o paciente no sistema de

aquisição de imagem. O paciente foi representado por um fantoma que simula a pélvis

de uma criança e determinou-se a dose absorvida na pele em função da magnitude do

número de elétrons resultante. A dose media absorvida D na pélvis foi calculada

considerando a energia cedida num volume de 0,0897 cm 2 (de área de entrada) x 13 cm

(de espessura) de tecido mole, para uma distância fonte-detector de 20 m.

Nosso modelo elementar de sistema de cálculo consiste de um CCI) de matriz de

1024 x 1024 elementos acoplado ao PFOC de 6 mm de espessura, composto de fibras de

20 gim, como mostrado na figura 11.10. O CCD) foi considerado como sendo retro-

iluminado e tendo uma espessura de 15 gim de região epitaxial de Si, da qual todas as

cargas são coletadas e um suporte de 1 mrm de espessura de Si da qual nenhuma carga é

coletada, e uma camada superficial de dióxido de silício.

A figura 111.19 foi obtida, para as condições acima descritas, variando-se a

potência do tubo de raios-X na faixa de interesse das aplicações. Esta avaliação permite

mostrar a faixa útil do detector na qual o efeito deletério da interação direta não é
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prejudicial para a aplicação pretendida. Uma vez que acima de um determinado limiar

este efeito (interação direta) não pode mais ser corrigido.

40- ~~~Com Fantoma
8 ~~~~Sem Fantoma

~30-
2

W20-

10-

o-

20 40 60 80 100 120 140

Potência do Tubo de Raios-X (kV)

Figura 111. 19 - Dose absorvida na pélvis em função do número de pares elétrons-buraco
produzidos no CCD.

A figura 111.19 mostra que a magnitude do número de pares elétroni-buraco para a

faixa de energia para aplicações na radiografia dental, principalmente 70 kV, é em torno

de 20 vezes comparada com aquela nas aplicações mamográficas, onde se utiliza

freqüêntemente a potência do tubo de raios-X de 30 kV. Entretanto, esses eventos

distribuídos sobre a área total do detector representam apenas 1 % dos elementos

atingidos aleatoriamente e não são expressivos para objetos na alta frequência. Já para

detalhes reduzidos aplicando-se corretamente técnicas de correção pode-se aliviar este

problema de degradação do ruído da imagem.

Devido às propriedades de atenuação do cintilador, a interação direta do raios-X

não é aparente para energias na faixa de aplicações mamográficas. Portanto, para a

faixa de baixa energia, o problema de interação direta pode até ser ignorado.

III.3.4 - Detectores Híbridos

A partir dos resultados até aqui apresentados, conclui-se que os tipos de fibras

utilizados possuem baixa eficiência de absorção para raios-X de alta energia (70 kV), e
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em decorrência deste efeito há uma contribuição adicional ao ruído se comparados aos

fósforos convencionais (GOS, CsI).

Para resolver este problema duas soluções podem ser adotadas: ou se opta pela

busca de materiais de alto valor de absorção ou então opta pela hibridização que

consiste na aplicação de uma camada finíssima de fósforo sobre o PFOC ou "taper".

Neste trabalho optou-se pela segunda alternativa, o uso de detectores híbridos,

com o intuito de melhorar a absorção dos raios-X e a produção de luz enquanto se

mantêm alta resolução espacial.

Para obter a figura III.20, o modelo de simulação adotado foi similar aos

detectores convencionais nas quais uma tela de fósforo é utilizada como conversor de

raios-X acoplada a um acoplador óptico (por exemplo um "taper" guia óptico), onde o

acoplador é coberto por uma camada finíssima de fósforo da ordem de algumas dezenas

a centenas de gim de espessura. No modelo adotado, neste trabalho, a diferença está em

que o acoplador ótico possui dupla função serve como guia óptico e conversor de raios-

X ao mesmo tempo. A camada adicional de fósforo aplicada sobre o PFOC foi de 50

mg/cm 2 de GOS. Dependendo da aplicação, a espessura desta camada pode ser muita

mais fina ainda, de maneira a evitar a perda da resolução.

Na figura 111.20 pode-se observar a EQ da configuração híbrida. Para baixa

energias na faixa entre 10 - 30 keV, a eficiência de absorção do fósforo de alto Z (GOS)

predomina sobre o PFOC. Nessa faixa, o papel do PFOC como detector é menos

importante e ele serve apenas como um guia óptico. Já a partir de 30 keV é

fundamental o seu papel na atenuação. Na medida que a energia dos raios-X aumenta, o

PFOC começa a absorver uma porção bastante maior de fótons de raios-X comparado

ao fósforo, e começa a superar no ganho de luz comparado ao fósforo. Combinando o

PFOC com o fósforo, o efeito "cross-talk" devido aos fótons de raios-X é

substancialmente reduzido devido a absorção na camada fina do fósforo. A luz guiada

pela longa fibra de 6 mm (abertura de 20 grn) no PFOC do detector híbrido, a sua vez,

contribui para a acentuada nitidez da imagem, enquanto aumenta a eficiência de

detecção e conversão de raios-X.

Como resultado da simulação, observou-se melhora na eficiência de absorção dos

raios-X. Com este ganho considerável na ordem de 12 % de EQ (exemplo para 20

keV), que pode ser visto na figura 111.20, também se aumenta a produção da luz e o

brilho da tela de detecção de raios-X por um fator de 2 ou mais, comparadas com as

telas existentes, inclusive com o próprio PFOC aqui estudado.
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Portanto, o uso do detector hibrido, combinação fósforo/PFOC/sensor, pode

resultar nos seguintes melhoramentos comparados com as configurações fósforo/sensor

ou PFOC/sensor:

/Melhora na SNRZ através do aumento da eficiência de detecção e conversão;

VRedução do dano de radiação ao sensor e níveis de ruído induzido pela

radiação;

VAcentuada resolução espacial devido à colimação da luz e rejeição de luz

parasita.

Contudo, como ocorre com a PFOC, com o aumento da energia há uma queda na

MTF de baixa frequência na utilização de fibras de espessura maior. Isto geralmente

não afeta o domínio espacial de alta frequência e traços de detalhes acentuados são

ainda distinguíveis nas imagens adquiridas com raios-X.

PFOC de LKH--6 0,6 cm

90 --- Vidro Cintjiador de LK-6 0,6 cm
Detector híb(ido

80 (~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~GOS(c) 50 mVcr + LKH-6 0,6 cm)

70-

~60-

4 0-

10 100 1000

Energia de raios-X (keV)

Figura 111.20 - Eficiência de interação quântica, ribas, do detector "hibrido" comparado
com o detector a base do vidro cintilante LKH---6.

Em função dos resultados pode-se concluir que para a faixa de energia nas

aplicações mamográficas não há necessidade de utilizar-se um detector híbrido. Isto é,

para aplicações na momografia seria suficiente o uso apenas do PFOC ou quando a

resolução não for essencial, pode ser utilizado apenas o fósforo. Pois, nessa faixa de
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energia ambos possuem mesmo potencial de atenuação, a escolha dentre esses dois vai

depender da aplicação, que pode ou não requerer imagem de alta resolução. Nas

aplicações que requerem alta resolução com certeza recairá na escolha do PFOC como

detector.

Para aplicações na radiografia dental há um aumento na EQ em 6%, portanto

nestas aplicações é essencial o uso de detectores híbridos. Para aplicações na

radiografia dental foi obtida EQ da ordem de 94%. No entanto, com a utilização do CsI

como fósforo EQ > 95% podem ser obtidos ainda com a vantagem adicional do uso da

sua característica estruturada que não somente aumentaria a resolução senão também o

sinal. Já para aplicações industriais depende do tipo de aplicação.

III.3.5 - Otimização do Sistema de Aquisição de Imagem: Estudo da Utilização de
Grades e Ar

Nesta etapa são feitas considerações sobre otimização do sistema de aquisição:

utilizando grades e ar. Até o momento, todas as imagens foram obtidas utilizando-se

como redutor do espalhamento o ar, distância objeto-detector 4 cm, valor amplamente

utilizado nas pesquisas. No entanto, o interesse neste estudo foi duplo. Primeiro, é

comum a utilização de grades convencionais para reduzir ainda mais o efeito do

espalhamento. Segundo. nos detectores de janela de conversão estruturada, aparece o

efeito "aliasing" como resultado da superposição da grade de anti-espalhamento

convencional, devido à estrutura retangular destes e as dimensões das tiras de Pb da

grade que possuem dimensões comparáveis a área ativa da fibra. Dessa forma, o

interesse aqui foi estudar o efeito do uso de grades convencionais, nos detectores

projetados. Não foi feito um estudo detalhado, pois um estudo mais preciso é bastante

abrangente, e é dependente do tipo de aplicação.

Para obter a figura 111.21, foi considerado um modelo bastante simplificado que

consiste na simulação do tecido da pélvis de uma criança, irradiado com um tubo de 70

kV de potência, feixe paralelo, para visualizar melhor o efeito de espalhamento, onde a

dimensão do detector é aquele utilizado ao longo deste trabalho (1 024x 1024

elementos). Com o intuito de melhorar a taxa do espalhamento modelou-se um fantoma

com dimensão maior a do detector, tamanho do campo de entrada escolhido em

conformidade com JONES et a. 1985.
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Foi modelada uma grade comercialmente disponível, cuja densidade de tiras de Pb

é de -238 cm-1 e taxa de grade -214. Na figura III.21 pode-se observar que a distância

entre as grades, D, deste tipo de grade comercial, reduz a eficiência de absorção,

portanto, grades com D muito maioies devem ser utilizadas.

Nestes resultados foi modelado não somente a contribuição da interação direta

como também aquela proveniente do espalhamento. Na figura 111.21 mostra-se a

comparação de duas projeções obtidas por simulação do espalhamento resultante da

pélvis de uma criança, com ar e outra com grade. Em razão do efeito da redução do

espalhamento devido à presença das grades ser imperceptível, apesar das flutuações

aleatórias aparentarem uma ligeira redução, nada se pode afirmar sobre os resultados.

Obviamente, os resultados não são favoráveis devido as dimensões reduzidas do

detector, por causa da pequena probabilidade que um fóton espalhado tem para passar

através de um dado alvo de área reduzida, no caso da ordem de alguma centenas de

microns. Por isso, é impraticável utilizar diretamente o método de MC para estimar a

variação espacial da energia cedida ao detector por unidade de área de fótons

espalhados. Técnicas semelhantes ao CDE (Collision Density Estimator), como

descritas por PERSLIDEN et aí., 1986, precisariam ser introduzida no código GEANT.

3400-
3200- ~~~Com Grade

~~<D 3000 ~~Sem Grade

QX 2600020 ,465-492114E62-49

-f-200 -00 -00 -00 -00 000 00 0,4 00 0,8 ,1

2200- ~ itncaa lnodoex X(m

Fiur 1.2010-Prjçededaimgnraigáiaobiapaaiutroeftoe
reuãod eplhmnt a rseç d rae
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111.3.6 - Estudos sobre Detectabilidade

Felizmente, os CCDs comercialmente disponíveis podem ser selecionados de

acordo com o tipo de aplicação envolvida, por exemplo, tempo de exposição, nível de

ruído associado aceitável, sensibilidade, etc.

O objetivo nesta etapa foi determinar o número suficiente de fótons que saem da

fibra cintiladora, de forma que resulte num sinal muito acima do nível ou limiar de ruído

do sensor semicondutor (CCD). O método simplificado consiste na verificação da

deecabilidade do sensor ótico associado à quantidade de fótons de luz que sai da fibra

ou que incide sobre um elemento do CCD. Com os parâmetros citados nos parágrafos

anteriores, principalmente na seção 111.3, passa-se a calcular a detectabilidade do

sistema e esta pode ser otimizada através da seleção do sensor ótico que melhor se

adapte ao conversor de raios-X.

Admitiu-se que no mínimo um fóton de raios-X de 30 keV incida sobre uma

determinada fibra dentro do PFOC, e que esta produz na saída um sinal Si igual a 55

fótons de luz. Desse total 10O % de fótons são perdidos na interface do acoplamento.

Considerou-se também que as dimensões das áreas ativas da fibra assim como do

elemento do C são aproximadamente as mesmas. O tempo de integração

considerado para efeito de cálculo foi de Ti = 1 segundo.

O sinal S está determinado pela EQ do CCD, número dos elementos (se houver

necessidade de somar "binning"), tamanho dos elementos e tempo de integração do

sinal, seja este no CCD3 ou na memória. Na tabela II1.3 abaixo apresenta-se os valores

utilizados para o cálculo de detectabilidade.

Tabela III.3 - Parâmetros utilizados no cálculo de detectabilidade.

S Sinal de entrada -50 fótons/ seg. pixel ( para =540 nim)

QE Eficiência quântica do CCD3 -0,8 (para X~ = 540 nim)

QC5 *Carga do escuro do CCD -0,05 e seg. pixel (para MPP/CCD a -50 C)

NR * Ganho do pré-amplificador ~-1 O e& (fixado em 1 contagem)

Obs. (*) dados coletados para um CCD comercialmente disponível (PRINCETON).

Numa dada situação, a luz disponível é que determinará o tempo de integração

necessário para chegar a uma relação SN aceitável. Relações S/N aceitáveis variam
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com a aplicação. O compromisso entre nível de luz e tempo de integração sempre deve

ser considerado para cada circunstância.

O ruído total NT. associado à aquisição de uma imagem com o CCD está definido

por:

NT R(N +ND +NF) 2 (11

onde NR é o ruído de leitura associado ao CCD), NI) é ruido da carga do escuro do CCD

e NF é o ruído estatístico do fóton associado ao sinal.

Sinal de escuro total, SD = Qs x Ti = O, 05 x 1 = 0,05 e- = 0,005 contagens;

Ruido da carga do escuro NI) = 0,05 = 0,22 = 0,022 contagens

fótons e
Sinal total integrada SF = S x EQ x Ti= 50 ~ 0,8 1 seg =40 e = 4

seg o pixel fótons

contagens

Ruido estatístico NF = 40 = 6,3 e& = 0,63 contagens

A eq. 1. 1 pode ser escrita como

N T =[12 ± 0,0222 ± 0,632] 22= 1, 18 contages rms.

A grosso modo 1,18 contagens rms de ruído representa em torno de 5 vezes o

ruido pico a pico, isto é, 1, 18 x 5 = 5,9 contagens.

A detectabilidade será definida aqui como o sinal cuja magnitude é igual àquele

das flutuações do ruído.

Detectabilidade = 5,9 - 5, 9 contagens - 59 e' 74,8 fótons
0,80 e-/fótons 0,80 e-/fótons

Logo, o fluxo de fótons mais pequeno que pode ser medido é de:

74,8 fótons
píxel 75 fótons

1Iseg seg o pixel

Obviamente para efeito de cálculo admitiu-se um CCD) com ruído e maior tempo

de integração. Na prática pode-se escolher CCDs menos ruidoso e reduzir o tempo de

integração. Como resultado o fluxo de fótons detectáveis será ainda mais reduzido.
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111.4 - Desempenho do detector

Este trabalho sobre projeto e modelagem do detector de área culmina com a

apresentação do resumo do desempenho global do detector 2-D), projetado, para

aquisição de imagem. Adicionalmente nas seções seguintes apresenta-se algumas

ferramentas poderosas como: i) predição do desempenho de um sistema, que o ambiente

de simulação de um sistema de detecção e a determinação dos seus parâmetros de

desempenho podem indiretamente fornecer; e ii) imagens radiográficas e tomográficas

que estes detectores são capazes de fornecer.

111.4.1 - Desempenho do Detector

A qualidade da imagem está intimamente relacionada a aquisição da informação

precisa e exata do feixe de raios-X transmitido pelo paciente ou objeto, isto é, o

desempenho do detector.

O detector como um todo foi avaliado com relação a sua faixa de energia útil,

eficiência (DQE), resolução espacial (MTF), faixa dinâmica, sensibilidade,

uniformidade da resposta e contraste. E seus resultados estão descritos de forma

resumida na Tabela 111.4

A faixa da energia otimizada ou janela de detecção útil para as aplicações

pretendidas pode ser observada na figura 111.10. O resultado está de acordo com as

condições de contorno descritas ao longo do trabalho e dados de entrada nas tabelas

111. 1 e 111.2. Já para outros tipos de aplicações essa faixa poderá não ser a mesma

devido a diferença nos dados de entrada.

A eficiência quântica detectiva DQE obtida de acordo com os cálculos feitos

utilizando-se da equação I11.5 é mostrada na figura I1.10. Estes dados assim obtidos

deveriam estar, também, de acordo com os dados experimentais, embora com alguma

pequena discrepância. Obviamente, se comparar com os dados experimentais, esses

valores mostrarão que foram superestimados em decorrência não somente dos dados de

entrada não serem muito precisos como também devido a que não foram consideradas

as características de filtragem do detector, nem o ruído de avalanche.

A resolução espacial atingida com este detector é mostrada através da função de

transferência modular, MTF. Neste trabalho, apenas uma componente foi determinada,
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a MTFx do PFOC como resposta aos fótons de raios-X. Os outros componentes, mais

importantes, como a MTFL do PFOC com resposta aos fótons ópticos, MTFCCI da

câmara ou CCD, MTFc do colimador e MTFD do digitalizador ou "display", não foram

obtidas por duas razões: primeiro, devido a não modelagem do transporte de fótons de

luz e elétrons (no fotosensor), o sinal convertido em luz sofre efeito de filtragem por

ambos; o sensor de raios-X e luz; segundo, a adoção de alguns dados obtidos para

sistemas similares, podem representar em estimativas grosseiras, por exemplo, uma

possível determinação teórica da MTFL utilizando-se de valores dos cristais semelhantes

ao LKH-6. Obviamente, a multiplicação por outras componentes (MTFs) resultará

numa ligeira modificação da curva e deslocamento, consequentemente a resolução

espacial também mudará. Em principio a resolução espacial está limitada pelas

dimensões do elemento do CCD3. Mas, devido a caracteristica de filtragem da

freqúência espacial do detector, esta resolução será degradada. Adicionalmente, se

utilizar fibras de 6 ptm de diâmetro e o elemento do CCD3 for de 20 gim a resolução

espacial intrínseca será de 20 gim e não de 6 pm..

A magnificação geométrica, se for utilizado o PFOC, é 1, já no caso do uso de

"taper" dependendo do tipo de aplicação pode-se obter magnificações razoáveis até 3:1

(ALLINSON, 1994).

O campo de cobertura varia de acordo com o tipo de aplicação e pode adaptar-se

variando-se a área ativa do CCD3 (maior número de elementos) e/ou aumentando a área

ativa dos pixels, como também variando-se o diâmetro das fibras, no caso da utilização

do PFOC. Outras alternativas são a magnificação através da utilização de "tapers" e o

arranjo matricial ou mosaico de detectores.

A sensibilidade, isto é, a energia mínima que é necessária para produzir um

elétron por este detector foi calculada a partir das diferentes eficiências ou ganhos dadas

na Tabela 11. 1. Para efeito de cálculo, a janela de proteção do detector foi considerada

como sendo transparente aos raios-X. Foram consideradas as perdas pelo efeito "cross-

talk" e o acoplamento como sendo praticamente nulas. No entanto, levando em

consideração esses fatores a sensibilidade não deve ultrapassar o valor de 1 keV/e&.

Em relação á faixa dinâmica, de maneira geral, não se tem encontrado relatos, na

literatura, sobre quaisquer problema de não linearidade ou saturação com estes tipos de

vidros ou fibras cintiladoras. Por isso a faixa dinâmica está determinada pelo CCD3. Por

exemplo, um CCD) típico de varredura-lenta possuindo um nível de ruído r.m.s. de 10 e&
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e uma carga de saturação de 1 e-, isto é, quando o poço do elemento estiver cheio,

qualquer carga induzida posteriormente resultará no espalhamento de carga aos

elementos vizinhos, e assim resultará numa faixa dinâmica cotizada como i05:i1. A

consideração, inerente a esta definição, é que o sinal mínimo detectável é igual ao nível

de ruido médio.

Detectabilidade ou sensibilidade de contraste - Esta tecnologia é capaz de detectar

variações na espessura ou na densidade da ordem de 0,5%. No entanto, com a

modelagem do transporte de fótons de luz e a provável ocorrência do efeito de filtragem

ou atenuação dos raios-X parasitas (em decorrência da conversão destes fótons de

energia muito baixa) é possível que a detectabilidade melhore sensivelmente,

equiparando-se aos valores experimentais ou reais. Essas características são

extremamente importantes para detectar condições anômalas.

Na determinação da razão sinal-ruído, SNRZ, os valores foram obtidos de acordo

com a equação 11.10 e mostrados na figura III.14. Esses valores de SNR obviamente

dependem do número atômico, detalhe e fantomna considerado, assim como da espessura

destes, para um mesmo detector. Já para diferentes tipos de detectores esses valores não

serão os mesmos, mesmo considerando corpos de prova semelhantes.

A faixa de energia dos raios-A' é a faixa de energia ou aplicações nas quais podem

ser utilizada estes tipos de detectores. Embora tenha sido otimizado para uma dada

faixa de energia, esta pode ser expandida sem muita dificuldade até algumas dezenas de

MeV, bastando para isso aumentar a espessura do PFOC ou do "taper".

O tempo de exposição depende principalmente da intensidade da fonte de raios-X

que, em principio está limitado pela dose recomendada para práticas radiológicas.

Neste trabalho, a maior parte dos dados foram gerados com 106 eventos, isto é, 1 x 10

fótons/mA mm2 (a 20 cm fonte-detector) que corresponde ao tempo de exposição

utilizado de 0,1 segundos, aqui, limitado pelo programa, velocidade e disponibilidade da

maquina (computador). Este tempo de exposição é aproximadamente a décima parte

que corresponde ao fluxo de fótons (2,29 x 106 fótons/mA s mmn.2 a 75 cm fonte-

detector) nos tubos de raios-X amplamente utilizados para radiodiagnóstico (catálogo de

dados espectrais de BIRCH et aí., 1979). Com este tempo de exposição foram atingidas

doses muito menores, comparadas com as recomendadas (ver tabela 11.1), e mesmo

assim foram obtidos resultados razoáveis, como expostos ao longo desta seção.

O tempo total de aquisição da imagem, a grosso modo, depende do tempo de

exposição, tempo de leitura do CCD) e tempo do "display" da imagem. No entanto, para



126 Resultados e Discussões

compreender melhor, pode-se dividir em: tempo de aquisição do quadro ("frame") e

tempo de leitura do quadro. No primeiro, está incluído o tempo de exposição, tempo de

retardo do obturador, tempo de limpeza em paralelo do CCD, etc. No segundo, está

incluído tempo de leitura do CCD), que consta de tempo de deslocamento de uma fila de

elementos, tempo de limpeza em série ou limpeza da carga acumulada, etc. Neste

trabalho, o tempo igual a 2 segundos foi calculado considerando tempo de aquisição do

"frame" = 1 s, tempo de leitura do "rame" = 0,5 s (para CCD de 1024 x 1024

elementos) e tempo de "display" = 0,5 s. Sendo que no primeiro admitiu-se um tempo

de exposição igual a 0,95 5 ms e os restantes 45 ms como tempo de processamento da

eletrônica do CCD). Resumindo, o tempo de leitura do CCD) depende da eletrônica da

câmera escolhida e o tempo de "display" do sistema de computação utilizado.

O tamanho varia de acordo com a aplicação que pode ir do arranjo mais simples

do detector utilizado na radiografia dental panorâmica ou "scanner" ao mais complexo

do tipo "mosaico de detectres".0O tamanho dos detectores modelados neste trabalho,

para o caso do "scanner", acoplamento PFOC-CCD), foram 1,2276 x 1,2276 cm 2 (COM

fibras de 10 jim de diâmetro), 2,2506 x 2,2596 cm 2 (com fibras de 20 gim de diâmetro) e

2,3529 x 2,3529 cm (considerando o envoltório do EMA).

O peso foi estimado para uma montagem bastante simples, considerando inclusive

o anteparo de proteção do detector e é comparável ao de um "scanner" mamográfico. O

peso pode variar de um arranjo para outro, porque depende do tipo de aplicação

proposto. Dependendo do tipo de aplicação, esses sistemas podem tomnar-se complexos

e aumentar o seu peso.

O número de elementos está determinado pelo tipo de aplicação, neste trabalho foi

limitado a 1024 x 1024 elementos. Essa limitação sofrida foi devido ao espaço na

memória e a velocidade da máquina. No entanto, convém assinalar que, com a

utilização de outros tipos de algoritmo de simulação e ambientes de "hardware" essas

limitações podem ser superadas.
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Tabela 111.4 - Resumo do desempenho global do detector modelado e projetado.

Parâmetros Valores Estimados

Faixa de Energia Otimizada 8 - 140 keV

Eficiência Quântica Detectiva, DQE -70% (8-140 keV)

Resolução Espacial, MTF 57% (a 20 lpmm-'), limitado pelo CCD)

Magnificação Geométrica -4 Depende da utilização do PFOC ou "taper"

Campo de Cobertura Variável de alguns mm a muitos metros.

Sensibilidade (keV/e-) 0,34 (no PFOC) e 0,48 (no "taper")

Faixa Dinâmica Depende do CCD). Em torno de 3000-600:1
(no CCD) considerado)

Detectabilidade (%) - 0,5 para 30 kV
~-0,7 para 70 kV

Razão Sinal-Ruído SNRZ 3,0

(objeto = 13cem tecido e detalhe 0,12 mm

Faixa de Energia dos raios-X (keV) osso)

Tempo de Exposição (s) 10-1000

Tempo de Aquisição Total da 0,2-3600

Imagem (exposição, leitura, e 2 s, dependente da aplicação, dose, CCD e da

display) eletrônica escolhida

Tamanho 2 m x 2 m

Peso (kg) - 7,5

No de Elementos 1024 x 1024
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111.4.2 - Desempenho do Detector num Sistema RD e TC

Testes clínicos e industriais são a forma mais óbvia de testar a qualidade da

imagem de novas técnicas ou sistemas de aquisição de imagem na RD e TC. Mas tais

estudos consomem muito tempo e levam a uma exposição a radiação desnecessária. A

alternativa é a utilização da teoria de decisões estatísticas, i. e., métodos de MC.

O critério nos radiodiagnósticos e inspeções industriais é que o detector possua

boa resolução espacial e excelente sensibilidade de contraste, e o sistema RD e CT deve

ser confeccionado adaptado ao objeto a ser inspecionado e a informação necessária a ser

extraída.

A primeira decisão envolve a escolha da energia necessária dos raios-X e o

número da profundidade ótica, que depende da espessura do objeto a ser inspecionado,

se ele for muito espesso a estatística de contagem será muito pobre e se for fina demais

a contribuição ao ruído pode ser maior e o objeto pode não ser visto.

A próxima decisão envolve a configuração do sistema que depende dos dados de

transmissão em diferentes direções ou cordas. Entre outros problemas no projeto do

detector também estão; faixa dinâmica, nível do fluxo da fonte necessária, geometria

necessária para uma melhor resolução, etc.

Esses problemas podem ser facilmente solucionados se utilizar o método de MC.

Por exemplo, no projeto de sistemas de grande porte, há uma enorme dificuldade como

a inspeção de motores de foguetes que envolvem áreas de detecção da ordem de 2 a 3

metros. E, em sistemas muito pequeno como a radiografia ou tomografia dental ou da

cavidade de um rato que envolve dimensões da ordem de 0,5 a 1 cm, as dificuldades são

similares devido as minúsculas dimensões envolvidas.

Como mencionado na seção 111.6, o desempenho de um detector esta

completamente determinado quando nos seus parâmetros estão incluídas as condições

experimentais, isto é, a dependência da tarefa quer que este realize, por exemplo uma

aplicação radiográfica ou tomográfica.

Na seção seguinte mostra-se como alguns modelos matemáticos e parâmetros de

qualidade da imagem para otimização ou "ajuste"~ dos parâmetros de operação podem

ser incorporados no mesmo meio ambiente de simulação.
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II1.4.2.1 - Predição do Desempenho de um Sistema TC e RD

O desempenho de um dado sistema RD e TC pode ser predito através da sua razão

sinal-ruído SNRZ, isto é, através do conhecimento a priori do desempenho do sistema de

aquisição de imagem, tem-se a oportunidade de otimizar a montagem e vários

parâmetros que controlam o desempenho do sistema de aquisição da imagem. No

ambiente da simulação, esses cálculos podem ser feitos para uma dada aplicação e/ou

para um gama de objetos ou corpo de prova para obtermos uma radiografia ou

tomografia de boa qualidade.

Como mencionado na seção 11.6.3, a SNR faz parte do processo de avaliação da

eficiência de um detector de aquisição de imagem e da qualidade da imagem. Este

também pode ser empregado para o estudo da predição do desempenho ou

comportamento de uma dada aplicação, quer este seja um processo TC ou RD. Como

conseqüência, os valores da SNRZ podem ser determinados tanto para aplicações TC

como RD, uma vez que estes tipos de sistemas de detecção (similar ao detetor

projetado) são aplicadas para ambos.

111.4.2.1.1 - Eficiência de Detecção Ótima na RD

Na radiografia digital, o processamento e o "display" da imagem estão separados

do processo de detecção da radiação, permitindo que o contraste (C) e a MTF possam

ser manipulados antes de exibir a imagem, como resultado o parâmetro mais relevante

da eficiência de detecção e qualidade de imagem é a SNIR.

Na figura III.22 mostra-se a medida do SNRRI) em função do potencial do tubo

para a faixa de 50 a 140 kV. A figura foi obtida a partir dos cálculos utilizando a

equação 11. 1 a para um detalhe de osso de 1 m espessura e fantomna de 13 cm de

espessura, que simula o tecido da pélvis de uma criança. Os valores absolutos

dependem do tamanho dos elementos de aquisição de imagem e da taxa da fluência da

energia dos fótons no feixe (dose). A forma da curva não é influenciada por esses

parâmetros, mas depende da energia dos fótons e de sua distribuição relativa.

A figura 111.22 mostra a eficiência de detecção ótima EDO, região de valores

máximos de SNIR para este tipo de aplicação, isto é a resposta do detector relativo a este

tipo de fantoma. Neste caso, a RD será ótima ou terá vantagens nas regiões de baixa

energia para este tipo de aplicação em questão.

Apesar dos valores de SNR serem diferentes para diferentes detectores, figura

111.14, obviamente, esses valores de SNR também serão diferentes para outros tipos de
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aplicações, dependendo dos material em exame. Por isso, esta é uma ótima ferramenta

na predição do desempenho de um dado sistema em particular.

20-

co~~

5 -

o 

40 60 80 100 120 140

Potência do Tubo de Raios-X (kV)

Figura 111.22. - Determinação da EDO. Cálculo da razão sinal-ruído SNRRD na RI)
como função do potencial do tubo.

Para aplicações industriais, onde as aplicações de TC são uma necessidade, a

técnica de predição encontra um campo bastante fértil e pode tomnar-se numa ferramenta

poderosa, especialmente no que tange a economia do custo e tempo. Para encontrar a

EDO ou as condições ótimas de operação é necessário apenas maximizar a razão sinal-

ruído no conversor (PFOC) da entrada do detector, SNR Z~ visto que ela possui uma

relação linear com SNRTc na imagem tomográfica final. Resultados semelhantes a

figura III.22 podem ser obtidos com a utilização da equação 11. 13.

111.4.3 - Simulação da Aquisição de Dados TC e RD

Nesta seção, exemplos da aplicação dos detectores são ilustrados, mostrando

imagens radiográficas e tomográficas obtidas por simulação. Estas imagens reportam as

condições do ambiente de simulação, nas quais foram obtidas as imagens. Isto é,

considerando os parâmetros relevantes mencionados ao longo do texto, na modelagem

da cadeia do sistema de aquisição da imagem e do sistema de detecção, com a diferença

de que não foi levado em consideração o "ruído de avalanche", nem o efeito "cross-

talk" de fótons de luz na fibra.
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A geometria do sistema de aquisição de imagem para a RD e TC é a mesma

mostrada na figura 11. 14. O detector registra imagens 2-D. O sistema fonte-detector e o

estágio rotacional são alinhados de tal forma que o raio central da fonte (ao longo do

eíxo-z) passe através do eixo de rotação e entre normal a janela do detector.

A reconstrução tomográfica 3-D pode ser obtida a partir das imagens radiográficas

digitais (projeções 2-D), com igual resolução nas três direções ortogonais, onde os

dados podem ser registrados simultaneamente em múltiplos planos, empilhado-os

adequadamente para a reconstrução de imagens 3-D. Neste trabalho, deixou-se de

apresentar imagens 3-D porque até o momento da conclusão da tese o programa de

reconstrução 3-D3, encontra-se em desenvolvimento. Dessa forma, as imagens

tomnográficas foram reconstruidas utilizando-se do algoritmo convencional de

reconstrução para imagens 2-D e as imagens radiográficas com um programa

confeccionado pelo grupo do LIN para esse fim especifico.

Na aquisição de imagens 2-D3, a contribuição do espalhamento é muito importante

especialmente para longos caminhos de atenuação dos raios, onde um pequeno sinal

primário pode ser confundido com o sinal espalhado. Isto pode ser corrigido usando um

estimador de espalhamento constante ou uma correção de espalhamento que varie

espacialmente. Ambos, o endurecimento do feixe assim como os termos de

espalhamento constantes podem ser corrigidos usando a técnica de "look-up

table"(BUENO et aí., 1993 ).

Denominou-se de detector B o arranjo do detector obtido após a etapa de

otimização e de detector A aquele que não passou pelo processo de otimização. O

detector B foi testado apenas para aplicações na radiografia dental com o objetivo de

mostrar o grau de melhora da qualidade da imagem, onde, devido ao uso de alta

potência do tubo de raios-X, tem se manifestado acentuadamente o efeito "cross-talk"

dos raios-X. Nas demais aplicações utilizou-se o detector não otimizado.

III.4.3.1 - O Detector nas Aplicações Mamográficas

O diagnóstico requer que os mamogramas exibam excelente resolução espacial e

sensibilidade ao contraste, para detectar o câncer no seu estágio inicial de

desenvolvimento. A mama é um dos órgãos mais dificeis de ser examinado por raios-X,

porque ela está composto por tecidos com densidades quase similares e,

consequentemente, os coeficientes de atenuação são muito próximos. Por isso, o

contraste de uma imagem mamográfica é geralmente baixo. Foram consideradas como
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sendo as menores detectáveis (HEJAZI et ai., 1996), as microcalcificações da ordem de

200 jim (com contraste de matéria da ordem de 5-8%) e massas esféricas de 3 mm de

diâmetro (com contraste de matéria de 1-3%).

Atualmente, a mamografia com raios-X é feita usando-se como receptor de

imagem o detector convencional, filme-tela de fósforo, cuja área é considerável.

Infelizmente, com o tipo de detector proposto, a área máxima é de 13,5x 13,5 cm , com

"tapers" e 4,8x4,8 cm 2 com o PFOC (fibras 10 gim e elementos do CCD) 12 gm), não

cobre um a área de um exame convencional. O que se propõe com este detector, é

explorar o campo da técnica de aquisição de imagem por varredura de área, que é uma

alternativa quando não se dispõe de detectores de área maior (da ordem de 20 x 30

cm 2) , necessário para uma mamografia convencional.

Para obter-se a imagem MC mostrada na figura 111.23 usou-se o modelo

geométrico simplificado apresentado na figura 11.8, simulando as condições

experimentais descritas por SPYROU et a., (1998). Com este propósito definiu-se o

fantoma que simula a mama, consistindo de Perspex de 4 cm de espessura e contendo

uma cavidade esférica de ar de 1 00 gim de diâmetro e um cilindro de tecido tendo 1 00 e

200 J.m de diâmetro e espessura igual ao fantomna, para mostrar a capacidade da

sensibilidade de contraste.

Nesta simulação utilizou-se o mesmo espectro mamográfico utilizado nas

irradiações reais, como as dadas por BIRCH et a., (1979). A ROI selecionada no
2detector corresponde a 0,0468 x 0,1524 cm . A distância a partir do ponto focal foi

considerada como sendo 63 cm. Assim, a distância do plano de compressão ao ponto

focal foi de 59 cm. De acordo com BIRCH et aí. 1979, o fluxo de fótons deste espectro

a 75 cm deve ser 4,67 x 1 05 fótons/mA S mm2 (filtro de 0,03 mm de Mo e alvo de Mo).

Considerando que não há perdas de fótons devido a atenuação, o número de fótons que

passará através da área efetiva do dispositivo de compressão para 4 mA, necessárias

para gerar esta intensidade estará dada por: 4,67 x 105 (75/63 )2 x 4 x 0,713 = 1,9 x 1 06

fótons, equivalente ao número de eventos utilizados no programa de MC.

Adicionalmente, para efeito de comparação, também utilizou-se uma fonte de 3,46 x10

fótons/mA s mm.2 (filtro de 1 mm A e alvo de W). Embora o número de ftons seja

menor para o caso do espectro com filtro de AI, apenas para esta simulação adotamos o

fator 2,7 para compensar perdas de fótons na região morta (casca) e geometria do

detector (contorno) resultando em 3,8 x 106 fótons.
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a)

Figura - 11.23- Radiografia da mama correspondente a uma ROI. a) Imagem RD)
obtida com espectro filtrado por 0,03 mm Mo e objeto contrastante 100 im e b)
Imagem obtida com espectro filtrado por 1,0 mm de AI e objeto contrastante 200 jim.

A imagem radiográfica mostrada na figura II.23a, obtida com o espectro de Mo,

mostrou-se ligeiramente ruidosa comparado à imagem obtida com espectro de AI, para a

mesma dose de radiação, provavelmente esteja relacionada ao modelo de geração dos

número rândomicos no programa NIC ou à baixa dose aplicada. Como conseqüência

desse resultado, com o intuito de obter uma melhor imagemn, aumentou-se a dose de

radiação para o caso do espectro de A e o tamanho do contraste, e a imagem não

mostrou melhora substancial.

Na figura 111.2?, as imagens simuladas mostram apenas detectabilidade ou

sensibilidade de contraste de 0,5 % representada pelo tecido com 100 e 200 m de

diâmetro. Já o segundo detalhe de ar que acarreta um contraste de 0,2% não é visível,

mostrando uma das limitação deste detector. No entanto, se considerar o efeito de

filtragem do detector (seção 111.3. 1) provavelmente este detalhe seja visível.

Outro aspecto importante que convém salientar é o fato das imagens obtidas

apresentarem-se ruidosas quando aplicada a mesma dose de radiação utilizada na

mamografia convencional. Isso leva a concluir, que o detector projetado e modelado

pode causar dose excessiva ao paciente, se comparado ao convencional. Resultados

semelhantes foram obtidos na Seção 111. 6 por ocasião da determinação da razão sinal-

ruido SNR do detector.

Atualmente, a TC da mama não é praticada pelas limitações geométricas. Essas

imagens ajudariam a localizar as microcalcificações. Obviamente a geometria

convencional seria substituída por outra, na qual o bico do seio acompanharia a direção
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do campo gravitacional e a fonte detector rodaria em tomo do seio. Um dos problemas

é que esta técnica se aplicaria somente a pacientes com a mama bem desenvolvida.

111.4.3.2 - O Detector na Radiografia Dental

A radiografia dental requer que as imagens possam revelar a estrutura dental ou

óssea do dente, a nível da microradiografia ou microtomografia, com o propósito de

poder evitar cáries e ajudar na acomodação das obturações e outras operações

complexas.

Atualmente, a radiografia dental é praticada com filmes de raios-X convencionais,

acarretando como resultado alta exposição à radiação e inúmeras inconveniências na

manipulação. A radiografia dental digital seria uma solução, porque sua resolução e

dimensões são adequadas para este tipo de aplicação. Com estes tipos de detectores,

imagens panorâmicas podem ser facilmente obtidas. No entanto, devido ao arranjo a

obtenção de uma radiografia dental convencional ainda é um obstáculo, principalmente

em decorrência do sistema eletrônico de leitura. Entretanto, isto pode ser resolvido

utilizando uma eletrônica apropriada ou outros tipos de fotosensores sem muita

complexidade eletrônica.

Nesta simulação utilizou-se o espectro de 70 kV 2,5 mm de Aí, que é utilizado nas

irradiações reais. A distância a partir do ponto focal foi considerado como sendo igual a

20 cm e o feixe dos raios-X foi ainda aproximadamente paralelo. De acordo com

BIRCH e a. (1979), o fluxo de fótons deste espectro a 75 cm deve ser 2,29 x0
2fótons/mA s mm . Portanto, considerando que não há perdas de fótons devido a

atenuação, o número de fótons que passa através da área efetiva do dente está dada por:

2,29 x 1 0 (75/20)2 x 2,34 = 75 x 106 fótons. Entretanto, nos cálculos de doses

realizados com esta intensidade encontrou-se doses na pele do paciente superiores a 2,5

mGy. Como conseqüiência desses resultados, foi utilizada a intensidade mínima

necessária de forma que se possa obter resultados razoáveis com o detector projetado (N

-5,6 x 16().

Para obter a imagem MC mostrada na figura 111.24 utilizou-se o modelo

geométrico simples apresentado na figura 11.8. A radiografia do dente humano

simulado é de 0,52 cm de diâmetro, esmalte =100 jim de espessura, dentina = 2,5 mm

de espessura e um buraco contendo tecido 800 gim de diâmetro. A imagem (ROl)

mostra uma fração da área total do detector (1024 x 1024 elementos) correspondente a
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uma matriz de 255x19 elementos detectores. A parte superior mostra a imagem sem

EMA, as duas imagens subsequentes mostram a resposta do detector com EMA.

JiJi~N-
a) Imagem radiográfica obtida sem o EMA

* ;~~~~~~~~00
b) Imagem radiográfica obtida com EMA =1 jim

c) Imagem radiográfica obtida com EMA 2 uim

o06 1
0.2 

O -Sem~~~~~1~ EMA 

Figura 111.24 Radiografia de simulação do dente humano. As imagens a), b), e c)

mostradas acima e os perfis das curvas retiradas das imagens foram obtidas com o

detector A.

Observando as imagens da figura III.24 a), b) e c) e os perfis de linha obtidos a

partir das imagens para comparação, mostra que o ruido causado pelo efeito "cross-talk"

dos raios-X é muito menor, comparado ao ruído estatistico dos fótons de raios-X e o

fator de SWANK juntos. Porque, de acordo com os resultados (seção 111. 3. 1) há uma

redução substancial deste efeito, no entanto nas imagens é imperceptível esse efeito.

Daí somos levados a concluir que o ruído causado pelo efeito "cross-talk" dos raios-X

não é um empecilho nestes tipos de detectores, como expostos inicialmente.
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Como a contribuição ao ruído devido ao efeito "cross-talk" não é substancial para

alta energia (70 kV), o ruído estatístico dos fótons de raios-X pode ser reduzido

utilizando-se fibras de diâmetro maior. Como resultado detectores de raios-X, com

fibras em tomno de 50 jlm, podem ser a solução requerida na aquisição da imagem

dental, onde as exigências sobre a resolução são mínimas.

Uma grande necessidade por imagens tomográficas está na aplicação de

obturações. A obtenção de imagens tomográficas para aplicações dentarias, obviamente,

possuem um grau de dificuldade, mas não são totalmente impossíveis, se utilizarmos

algoritmos de reconstrução de ângulo limitado. Neste item foi obtida uma imagem

tomnográfica apenas como ilustração.

A figura III.25 mostra a imagem tomográfica de um dente humano simulada. O

corpo de prova simulado possui diâmetro = 1 cm (com espessura do esmalte = 0,9 mmn e

da dentina = 4 mm, tecido = 1 mm). A imagem foi obtida com de dose de radiação

(0,23 mGy) muito abaixo da recomendada pela Odontologia clinica, onde a dose média

absorvida recomendada é D = 2,5 mGy. A imagem foi reconstruída a partir de 60

projeções, com espaçamento equiângular a 60.

Figura 111.25 - Tomografia de um dente humano simulada.

III.4.3.3 - O Detector nas Aplicações Industriais

O campo de aplicação para a inspeção dos materiais e análise é bastante

abrangente. Nesses tipos de aplicações as dimensões das imagens envolvidas podem

variar de alguns metros a centímetros, e energia de 10 keV a 10 MeV. Por exemplo,

inspeção de falhas em placas de circuito impresso, teste de vazios e outras falhas em

peças mecânicas manufaturadas. Outro campo de aplicação é na segurança, na inspeção

de bagagens nos aeroportos; onde neste campo é necessário a operação em tempo real.

Em adição, para evitar dano, são desejáveis doses de radiação suficientemente baixa.
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A figura 111.26 mostra a tomnografia simulando uma aplicação no campo do

Controle e Segurança. O corpo de prova simula um bastão de formato cilíndrico

contendo cocaína, cujo diâmetro é de 3 mm. Este material esta contido num tarugo de

alumínio que contem ar e cuja espessura é de apenas 1 mm. A Dose de radiação

aplicada foi equivalente a duas vezes a dose aplicada para obter a radiografia dental. Os

artefatos circulares "aneis"~ são causados pela variação na resposta difierenciada dos

elementos detectores. Este efeito é mais acentuado no centro da imagem porque há

maior superposição das projeções do mesmo elemento detector.

Figura 111.26 Tomografia de um bastao de cocaína contido dentro de um tarugo de AI.

Com a figura 111.27 tenta-se mostrar a radiografia simulando uma possível

corrosão ou falha (vazio). A figura 111.27 mostra, um cilindro de alumínio de 2,5 mm de

diâmetro tendo orificios da ordem de 450 trn, 350 jtm e 250 ~im, a menor está

localizada no centro e inclinada de 450* A imagem (ROl) mostra uma área que

corresponde a uma matriz de 255 x 19 elementos detectores, essa pequena fração de

área foi retirada do detector que possui uma matriz de 1024 x 1024 elementos

detectores.

Figura 111.27 - Radiografia simulando uma falha. A parte superior esquerda mostra a
imagem real e inferior o negativo da imagem e no lado direito são as mesmas imagens
expandidas (zoom).
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CAPÍTULO IV

CONCLUSÕES, COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

Demonstrou-se a modelagem e o projeto do detector de raios-X bidimensional, e

efetuou-se testes de performance com êxito através da simulação. Esses processos

permitiram a otimização de alguns parâmetros e componentes do sistema de aquisição

de imagem e projetar melhor o detector, resultando na determinação da eficiência de

absorção, faixa de energia otimizada através do cálculo do DQE, resolução espacial

através da determinação do MTFx e indiretamente a determinação do fluxo da fonte ou

dose mínima requerida para práticas RD e TC.

Com os resultados apresentados neste trabalho mostrou-se a viabilidade do uso de

telas estruturadas, como o PFOC ou "taper", para construção de detectores

bidimensionais e que elas podem ser construídas a partir de componentes

comercialmente disponíveis, mostrando vantagens e desvantagens de cada um.

Mostrou-se também, que o método de Monte Canlo pode ser usado não somente

para modelar o sistema de detecção, como também um sistema de aquisição de imagem

e que indiretamente como subproduto é capaz de predizer o desempenho de um sistema

RD e TC. Finalmente mostrou-se que esta tecnologia é adequada para estudos de

estruturas internas tridimensionais em amostras ópticamente opacas numa variedade de

aplicações, entre elas a radiografia dental, médicas e de materiais (industriais).

As contribuições mais importantes deste trabalho foram: estudo da influência do

efeito "cross-talk" dos raios-X sobre DQE(O); técnica de determinação da faixa útil de

energia para a operação do sistema; determinação da MTF através da simulação;

consideração da SNR como parâmetro de eficiência do detector; aplicação do código de

MC (GEANT-3) para modelagem de detectores de área ; simulação da cadeia completa

de um detector de raios-X, viabilidade da aplicação do código de MC (GEANT3) para

baixa energia e finalmente a resposta em energia de um sistema PFOC-CCD, que está

relacionado ao tipo de fósforo utilizado na confecção das fibras e a espessura utilizada

como detector e a sua influência tanto no contraste radiográfico como tomográfico.

Conclui-se que, para o aumento na eficiência de detecção, redução do ruído e do

efeito "cross-talk" devidos aos fótons de raios-X, é imperativo a pesquisa por materiais

de alto número atômico, Z. Melhoramentos na tecnologia de fibras óticas e sensores
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semicondutores, assim como os resultados obtidos com estes tipos de sistemas

enfatizam a viabilidade e impulsionam o projeto de novos detectores de raios-X

baseados em telas estruturadas e CCDs mais simples e de baixo custo. Em particular,

sistemas de acoplamento direto sem nenhum estágio de intensificação são perfeitamente

viáveis, com o detector sendo limitado apenas pela estatística de fótons de raios-X,

mesmo para baixas doses.

Em adição as conclusões, pode-se afirmar que este trabalho oferece um sistema de

detecção leve e compacto, podendo ser facilmente transportado para medidas em

estruturas complexas. Um sistema como este é mais robusto do que os sistemas

baseados em tubo-filme de raios-X. Este sistema oferece novas aplicações que ainda

não foram exploradas com os detectores convencionais. A remoção do estágio de

intensificação da cadeia de detecção oferece várias vantagens no desempenho do

detector.

A PFOC pode ser confeccionada com espessuras muito maiores do que as telas

convencionais, e dessa forma aumentar a eficiência de detecção da radiação intrínseca,

com a capacidade de detectar raios-X de energias da ordem de MeV, sem a conseqüente

perda da resolução espacial. A limitação reside na necessidade de utilizar materiais de

alto Z para melhorar a SNRZ evitando perda da resolução espacial devido à difusão

lateral de fótons. Uma alternativa bastante atraente é a utilização de cristais como de

PbWO4 dopado com La, um cristal não higroscópico, como densidade, p = 8,23 g/cm 3 e

alta resistência à radiação (KOBAYASHI, 1997).

A resolução espacial intrínseca de telas estruturadas, como a PFOC é melhor do

que as de telas de fósforo convencionais porque a estrutura da fibra não causa

espalhamento isotrópico dos fótons de luz. No entanto, a não nitidez do PFOC é muito

maior do que o tamanho (diâmetro) da fibra. Portanto, a resolução está limitada pelo

efeito "cross-talk" entre as fibras (fótons raios-X não absorvidas completamente e luz

não guiada) do que pelo tamanho do diâmetro da fibra.

Diâmetros de fibra entre 10 a 100 gim seriam suficientes para atender a demanda

para alta resolução nas aplicações pretendidas. Por exemplo, na radiografia dental é

requerida resolução abaixo de 50 gim, na mamografia da ordem de 15 jim, e no restante

das aplicações, 20 gim seria satisfatório. Abaixo dessas dimensões, as limitações fisicas

no núcleo da fibra e a dose aplicada sobre o paciente devem ser consideradas, uma vez
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que a eficiência de absorção, assim como a atenuação da luz dependem do material

volumétrico em questão.

Para energias acima de 1 MeV, a resolução espacial é pior em função da radiação

secundária (elétrons, espalhamento Compton). Sob essas condições, a resolução

espacial de PFOCs de espessura maior é comparável com, e em alguns casos até maior

do que, os fósforos convencionais, que possuem alta eficiência de absorção e produção

de luz em função da energia.

O contraste nas imagens foi seriamente prejudicado pelo ruído excessivo causado

pelo sinal de entrada que segue a estatística de Poisson e a flutuação na deposição da

energia, A, resultando como consequencia com uma flutuação exagerada na energia

cedida e integrada em cada elemento; sendo a principal causa a utilização de fibras de

pequeno diâmetro com baixo número atômico.

Outro fator responsável por esta flutuação é o espectro poienergético dos raios-X,

mas com a utilização de filtros adequados é possível a quase-monocromatização da

fonte, reduzindo substancialmente esse ruído. No entanto, o ruído causado por A e a

interação incompleta não podem ser facilmente reduzidos.

A desvantagem na utilização de filmes de raios X convencionais é devido a altas

doses aplicadas no paciente, isto porque é absorvida apenas 1% da radiação incidente. A

única vantagem é a sua área maior.

Embora os cintiladores colimados ou fibras cintilantes não estejam sendo usados

na radiologia médica, ou não tenham passado pelos estágios dos testes preliminares, os

recentes avanços no refinamento dos índices de refração núcleo/casca e principalmente

no aumento da eficiência de detecção mostram soluções positivas. Por isso, estes tipos

de dispositivos serão os detectores do futuro nas aplicações médicas.

Tais arranjos oferecem enormes vantagens no tocante à modularização, assim

como no custo, qualidade e disponibilidade dos componentes requeridos. O conceito de

modularização, que viabiliza a redução do custo, sugere que podem ser montados vários

arranjos de detectores para diferentes tipos de aplicações sem com isso prejudicar os

componentes que não são substituídos. Exemplo, para aplicações como na marnografia,

radiografia dental e aplicação industrial, que trabalham com potenciais de tubo de 30,

70, e 140 kV, respectivamente, pode-se utilizar três conversores de raios-X de diferentes

espessuras, e estes podem ser acoplados facilmente a um único CCD.

A simulação foi executada com êxito. No entanto, as maiores restrições foram

limitações geométricas e o acoplamento do transporte de partículas ou fótons de luz ao
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transporte de raios-X. Primeiro, o problema geométrico é traduzido pela dificuldade de

se desenhar figuras complexas, próximas do real, como por exemplo no desenho do

"taper". Este problema está sendo sanado com introdução do AUTOCAD em programas

de simulação, como no GEANT4. Segundo, uma simulação precisa e real só pode ser

feita se for realizada a simulação do sinal desde sua origem, seguindo o seu percurso,

até o registro da informação. O problema de acoplamento está associado à dificuldade

da simulação do transporte dos fótons de luz. Este problema poderia ser resolvido

usando por exemplo o GEANT4 que incorpora a simulação do transportes de fótons de

luz, mas até o momento este código não está disponível.

Para dar continuidade a este trabalho e/ou cobrir algumas lacunas em alguns

estudos detalhados, deixa-se aqui algumas sugestões:

V a) Estudo de outros tipos de materiais conversores de raios-X cintilantes

de alta EQ e produção de luz;

1/ b) Estudo do transporte de fótons de luz em "tapers" de fibras

cintiladoras para determinar a sua eficiência de transmissão;

VI' c) Estudo do efeito "cross-talk" com e sem EMA pelo método de MC que

simule o transporte da luz', para a determinação da distribuição do pulso óptico AOPD

que resulta da propagação não uniforme da luz;

V/ d) Incorporação do transporte de fótons de luz ao programa de MC, que

simula o transporte de raios-X, para modelagem completa deste detector;

V e) Nos detectores híbridos, sugere-se que sejam feitos estudos de

simulação das características completas do transporte de fótons de luz nos dois meios,

fósforo-fibra, para obter-se avaliações e dados mais precisos;

v/ f) Desenvolvimento do detector. Comparação dos resultados obtidos

através da simulação com os dados obtidos experimentalmente;

v/ g) Melhorar as técnicas de utilização do método de MC na variação dos

parâmetros e arranjos tanto de um sistema de detecção (detectores) como de um sistema

de aquisição de imagem (aplicações) para determinar simultaneamente a qualidade da

imagem e dose. Exemplo; estudo do efeito do espetro de raios-X, fantoma, e grade anti-

espalhamento sobre a qualidade da imagem e dose;

h) Melhoramentos da performance do programa de MC, principalmente

quanto à velocidade de processamento e capacidade para comportar maior número de

elementos detectores (acima de 512 x 512). Flexibilidade no acesso ao banco de dados
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e incorporação de programas para facilitar a obtenção de resultados diretos, exemplo

imagem, etc.;

V, i) Incorporação do CAD no simulador de MC para melhor projetar o

detector e o sistema de aquisição de imagem;

j) Incorporação de fantomas mais próximos do real;

k) Determinação de MTFL (para sistemas digitais) através do método de

MC;

1) Determinação de NPSx (para o detector projetado neste trabalho), e

NPSL através da simulação nos sistemas digitais;

1/ m) Desenvolvimento de modelos teóricos para determinar MTF e NPS

para sistemas digitais similar ao modelo convencional (sistemas analógicos);

n) Apresentação de novas formulações de DQE(f) para sistemas digitais;

o) verificar o efeito da grade anti-espalhamento sobre o arranjo ou PFOC

recoberta por EMA. materiais opacos aos raios-X;

V" p) estudo da técnica de predição do desempenho de um sistema TC e RD

incorporado a um simulador de MIC, para a determinação da EDO, especialmente nas

aplicações industriais;

v/ q) verificar experimentalmente o ruído excessivo gerado pelos ftons de

raios-X, e comparar com os resultados obtidos por simulação.
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