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1 Introdução

As tomografias, ao contrário de radiografias convencionais, permitem ver a
forma e a constituição dos tecidos pelos quais os feixes de raios X atraves-
sam. Consistem então num conjunto de projeções semelhantes a radiografias
mas que podem ser reconstrúıdas com métodos matemáticos, de modo a obter
um modelo tridimensional do objeto cujo interior se pretende observar. Nas
páginas seguintes explorarei o método de reconstrução algébrica, destacando a
técnica de Kaczmarz.

2 Imagiologia e tomografia

Radiografias são certamente a mais antiga e mais usada técnica de imagiologia,
e como sabemos, tem uma importância extrema na medicina mas também em
áreas como a geologia e segurança aeroportuária. As radiografias assentam no
uso controlado de raios X (radiação ionizante) que atravessam os tecidos, mas
são absorvidos de diferente maneira por diferentes tecidos. Por exemplo, o osso,
rico em cálcio, absorve muito mais este tipo de radiação ionizante do que tecido
mole como pele ou músculo.

Assim, emitindo um conjunto de feixes de raios X sobre o objeto cujo interior
se pretende observar (geralmente no caso de fraturas ou posśıvel lesão interna de
órgãos), e colocando um recetor de imagem do outro lado do objeto, podemos
obter a quantidade de energia de cada feixe que não foi absorvida ao atravessar o
objeto. Dáı podemos tirar conclusões acerca da constituição do seu interior, com
base em conhecimentos prévios, como o facto de que o osso, por absorver mais
radiação que outros tecidos, aparecerá mais branco na imagem de radiografia.

No entanto, esta técnica é limitada no sentido em que não permite a visual-
ização tridimensional do objeto, mas apenas ter uma ideia aproximada do seu
interior.
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2.1 Tomografia computorizada

A Tomografia axial computorizada (TAC), pelo contrário, através de um con-
junto de radiografias simples tiradas de vários ângulos, permite obter uma
imagem tridimensional do objeto e do seu interior. O conjunto de imagens
(projeções) é submetido a métodos de reconstrução que restauram o objeto em
três dimensões. Apesar de inovações matemáticas (como a transformada de
Radon e sua inversa, [8]) terem sido proposta décadas antes, a primeira TAC só
foi realizada em 1972, devido ao elevado poder computacional que é necessário
para reconstruir a imagem a partir das projeções, algo que não seria posśıvel até
aos anos 70. No entanto, a transformação de Radon não é o único método de
reconstrução de imagem, sendo que cada um tem os seus pontos fortes e fracos.
Neste artigo, focarei-me na técnica de reconstrução algébrica (ART).

3 Explicação f́ısica

Primeiro é necessário explicar os processos f́ısicos de uma tomografia. Em
primeiro lugar, ao realizar as medições, uma placa receptora é girada em torno
do objeto que está a ser analisado. No caso de uma TAC, do lado oposto da placa
estaria também um tubo ou ampola emissora de raios X. A placa de deteção
mede a intensidade do feixe de raios X que chega a cada célula recetora na
placa, em diversos ângulos, para cada “fatia” do objeto que está a ser medido.

Fig. 1: Representação de um sinograma

O valor da intensidade e cada
feixe energético que chegou
a cada ponto na placa rece-
tora é colocado num gráfico,
que mapeia os valores de cada
projeção em função do ângulo
chamado de sinograma Fig.1
(fonte [7]). É fácil de com-
preender que apenas temos de
registar medidas em 180º, e
não em 360, visto que a ra-
diação que atravessa o corpo
num sentido, é a mesma que o atravessa no sentido contrário.

3.1 Domı́nios

No contexto de uma tomografia é necessário explicar os dois domı́nios associados.
De um lado temos o domı́nio dos volumes, que compreende o objeto original
e a reconstrução posterior do objeto, em 3 dimensões. Do outro lado temos
o domı́nio das projeções, que compreende o conjunto de todas as projeções
bidimensionais do objeto, organizadas num sinograma, por exemplo [3]. Uma
transformação que passe do domı́nio dos volumes para o domı́nio das projeções
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chama-se projeção frontal, e diz-se retroprojeção no sentido inverso. No caso
das tomografias, a projeção frontal é feita automaticamente pelo tomógrafo,
sendo que o desafio é encontrar métodos de retroprojeção computacionalmente
eficientes e com uma resolução e fiabilidade elevadas.

4 Modelo Matemático

4.1 Equações do feixe

1 2 ... n

n + 1 n + 2 ... 2n

...
...

. . .
...

n2 − n
n2 −
n + 1

... n2

Fig. 2: Numeração dos pixeis
numa grelha

Para simplificar o processo de reconstrução,
a partir de agora assumirei que o domı́nio
dos volumes é um objeto no plano (uma fatia
do objeto tridimensional original), sendo que
o processo de reconstrução do objeto total é
idêntico a este, mas repetido para cada “fa-
tia” bidimensional do corpo que se pretende
observar.

Para reconstruir o objeto a partir das
suas projeções, assume-se também que este
pode ser reduzido a uma grelha quadrada de
quadŕıculas ou pixeis de aresta 1, numera-
dos sequencialmente como sugere a imagem.
Cada quadŕıcula tem também um valor de
densidade, que reflete a quantidade de fotões
de raios X que são absorvidos por essa quadŕıcula, expresso por:

xi = −ln(
nº de fotões do feixe que entram na quadricula i

nº de fotões do feixe que saem da quadricula
) (1)

Este valor xi, para cada quadŕıcula i, é precisamente o que pretendemos obter,
de modo a reconstruir a imagem original [1].

Fig. 3: Feixe sobre a grelha

Considerando cada feixe como uma linha
(sem largura), percebemos que a energia que
chega a uma quadŕıcula é igual à que não
foi absorvida na quadŕıcula anterior pela qual
o raio passou. Deste modo, a densi-
dade total (bi) de um feixe i perpendicu-
lar à grelha de pixeis é igual ao somatório
das densidades de cada pixel que esse feixe
atravessa e é dada, simplificadamente, por:

−ln(fração de fotões do feixe que não é absorvido ao atravessar o objeto) (2)
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No entanto, se o feixe for obĺıquo à grelha dos pixeis, é necessário fazer uma
ponderação, visto que cada pixel contribui de forma diferente para o feixe (Fig.3,
fonte [2]) Assim podemos escrever uma equação para cada feixe tendo em conta
que a densidade total do feixe (bi) é igual à soma de todas as densidades de
todos os pixeis xj da grelha, a multiplicar pelo peso desse pixel no feixe bi,
representado pelo coeficiente aij (vj na imagem), que depende da sobreposição
do feixe na grelha quadriculada. Cada parcela aijxj é igual ao efeito de absorção
de radiação que o pixel j tem sobre o feixe i. Há pelo menos 3 métodos ([1],[2])
para determinar o coeficiente aj para cada pixel para cada feixe. Nas páginas
seguintes usar-se-á apenas o método que vê o feixe como uma linha, sendo que
os coeficientes são dados pelo comprimento do segmento do feixe que fica dentro
de cada pixel (Fig.3 ).

4.2 Sistema linear

Como referido podemos então escrever a equação de cada feixe i como a soma dos
coeficientes aij a multiplicar pelo valor da densidade do pixel xj correspondente:

n∑
j=1

aijxj = ai1x1 + ai2x2 + ... + ainxn = bi (3)

Escrevendo uma equação para cada feixe, percebemos que encontrar as den-
sidades x de cada pixel individual i, é resolver (ou encontrar soluções aproxi-
madas) o sistema com as equações (3) de cada feixe, de modo a obter a projeção
toda ([1]):

a11x1 + a11x1 + ... + a1nxn = b1

a21x1 + a21x1 + ... + a2nxn = b2

...

am1x1 + am1x1 + ... + amnxn = bm

(4)

Com m feixes e n pixeis, percebemos que temos um sistema de m equações
e n incógnitas que pode ser escrito como um produto de matrizes na forma
Ax = b. sendo que b é o vetor coluna em Rm com todos os valores de densidade
total de cada feixe (valores dados pelo tomógrafo); e x é o vetor coluna em
Rn, solução do sistema linear. Por fim, A é a matriz m ∗ n que tem todos os
coeficientes aij (calculados previamente) para cada pixel j, para cada feixe i.
Percebemos também que esta matriz será esparsa (praticamente só zeros), com
alguns valores positivos dispersos, visto que cada feixe passa apenas por fração
muito reduzida de todos os pixeis (Fig.3 ).

4.3 Método de Kaczmarz

Na maioria dos casos, o sistema que caracteriza a tomografia é sobredetermi-
nado, no sentido em que tem mais equações do que incógnitas, pelo que é geral-
mente imposśıvel encontrar um conjunto solução que satisfaça todas as equações
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de (4) (Na Fig.4, não há nenhum ponto que esteja simultaneamente sobre as
3 retas). No caso de uma tomografia, o sistema é sobredeterminado caso exis-
tam mais feixes na projeção do que pixeis na imagem final sendo que apenas
conseguiŕıamos encontrar uma reconstrução aproximada do objeto. Sistemas
que não são sobredeterminados são de mais fácil resolução e com menos inter-
esse algébrico, pelo que será apenas elaborada a situação em que o sistema é
sobredeterminado.

Para encontrar uma solução aproximada (com o menor erro posśıvel) do
sistema linear, explorarei o método de Kaczmarz [4, 6], que foi usado inclusive
nas primeiras tomografias, em 1970, e é ainda muito usado. Este método é
iterativo e processa-se do seguinte modo [1]:

1. É escolhido um ponto arbitrário x
(1)
0 em Rn, representando a solução 0 da

primeira iteração do método

2. x
(1)
0 é projetado ortogonalmente no subespaço da primeira linha da matriz

A (do sistema (4)), obtendo se x
(1)
1

3. o processo é repetido para todos os x
(1)
i , que são projetados no subspaço

da linha seguinte da matriz, com i ∈ [1, 2, ..., n] até que i = n, momento
em que termina a primeira iteração

4. x
(2)
0 toma então o valor de x

(1)
n e os passos 2 e 3 repetem-se para todas

as iterações p, sendo que x
(p)
k representa o ponto gerado pela projeção do

ponto anterior no hiperplano da klinha da matriz, ao fim de piterações. O
valor de p é incrementado no fim de cada iteração

5. o processo pode ser interrompido a qualquer momento, sendo que o con-

junto solução x
(p)
k obtido no fim de cada iteração converge para a solução

aproximada com o menor erro.

Fig. 4: Representação visual do procedimento do método

A Fig.4 representa geometricamente este processo, aplicado ao ponto x0 sobre
3 retas em R2, sendo que ao fim de ∗ iterações, x∗ converge para um ciclo ou
ponto limite, que é o conjunto de valores que estão mais próximos de todas as
retas, ou seja, a solução aproximada do sistema.
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Analiticamente, o método de Kaczmarz para estimar soluções de um sistema
de equações lineares pode ser descrito da seguinte forma: seja Ax = b um sistema
de equações lineares; m o numero de colunas de A (neste caso, o numero de
feixes da tomografia); aTi a linha i da matriz A e ai a transposta dessa linha;

bk a kentrada do vetor b e x
(0)
0 um vetor em Rn, solução inicial aproximada da

equação. Para cada k ∈ [1, 2, ...n] e cada iteração p ∈ N, temos:

x
(p)
k = x

(p)
k−1 +

(bk − aTi x
(p)
k−1)

||aTi ||
ai (5)

Demonstrações da hipótese de convergência das soluções x
(p)
k , qualquer que

seja o x0 inicial quando se usa este método, podem ser encontradas nas referen-

cias [4, 5]. Caso o sistema seja posśıvel, x
(p)
k converge para a solução com menor

norma.
Aplicando então este método ao sistema linear obtido pelo tomógrafo, e

associando os valores de densidades a uma cor, cada quadrado da grelha pode
ser colorido apropriadamente, produzindo a imagem de uma tomografia que
reconhecemos.

5 Conclusões

O método de reconstrução algébrica, com destaque para a técnica de Kaczmarz,
é um algoritmo de fácil implementação e de baixo custo computacional, mas
que ao fim de poucas iterações, permite obter recosnstruções de tomografias
com elevada precisão, comparando com métodos anaĺıticos como a inversa da
transformada de Radon ou retroprojeção filtrada ([9]). Uma outra vantagem
deste método está subjacente na sua natureza matricial: qualquer informação
previa sobre a reconstrução do objeto pode ser introduzida a priori nos cálculos,
de modo a melhorar a precisão e a rapidez da computação.

É também de destacar que uma TAC, embora muito mais útil do ponto de
vista cĺınico, sujeita o paciente a uma dose de radiação maior do que numa
radiografia convencional, na tentativa de obter mais informação importante. É
necessário então calcular o risco, e recorrer a outros exames, sempre que posśıvel.

Não explorado neste artigo, seria também posśıvel fazer a reconstrução da
imagem tomográfica usando o método de Kaczmarz aleatório [5, 6], que assenta
no mesmo principio, mas a ordem das linhas da matriz escolhida de forma
ponderada relativamente á sua norma. Este processo permite obter resultados
mais aproximados, em menos iterações do método.

Em suma, o processo de reconstrução de uma tomografia, a partir de projeções
bidimensionais, pode ser escrito como a resolução de um sistema linear na forma
Ax = b. Usando ferramentas de álgebra linear, este sistema pode ser resolvido
aproximadamente, usando métodos iterativos que permitem reconstruir a im-
agem de uma tomografia, em três dimensões.
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