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“I firmly believe that any man's finest hour, the greatest fulfilment of all that he holds dear, is 

that moment when he has worked his heart out in a good cause and lies exhausted on the field 

of battle - victorious.“ 
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Resumo 

A Radiografia Industrial é um método utilizado para inspeção não destrutiva, que tem como base a 

absorção diferenciada da radiação penetrante pela peça que está a ser inspecionada. Devido às 

diferenças de densidade, variações na espessura do material ou mesmo diferenças nas 

características de absorção causadas por variações na composição do material, diferentes regiões de 

uma peça absorverão diferentes quantidades de radiação penetrante. Essa absorção diferenciada da 

radiação poderá ser detetada através de uma película radiográfica, através de um tubo intensificador 

de imagem ou até mesmo por detetores eletrónicos de radiação e irá possibilitar a deteção, entre 

outras coisas, da existência de uma falha interna ou defeito no material. 

Os campos de aplicação da inspeção por Raios X, no domínio da indústria eletrónica, incluem o 

encapsulamento de semicondutores, as placas de circuitos SMT e também as placas through-hole. 

No que respeita ao encapsulamento os desafios decorrentes do elevado número de pinos e da 

reduzida dimensão entre eles colocam novos requisitos, tal como acontece com as ligações dos 

circuitos CSPs (Chip Size Packages), também conhecidos por "flip chips". Os atuais limites de 

encapsulamento de sistemas complexos situam-se ao nível espacial, através da ligação 

tridimensional de componentes ativos e passivos. 

Neste trabalho propõe-se a reativação de um equipamento de Raios X industrial, com tubo 

intensificador de imagem, com via à exploração das suas potencialidades, envolvendo o 

desenvolvimento de uma plataforma de melhoramento de imagem, uma aplicação de controlo remoto 

de algumas operações do equipamento e a simulação de um modelo a três dimensões a partir de 

várias projeções de imagens a duas dimensões, obtidas mediante a exploração do campo de imagem 

em vários graus de liberdade a que o material está limitado. O programa MATLAB será a plataforma 

utilizada para o desenvolvimento das ferramentas. 
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de visualização de imagem a três dimensões, Controlo remoto 
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Abstract 

Industrial radiology is a non-destructive inspection method applied to the analysis of an object, based 

in the different quantity of absorbed radiation by the components under inspection. Due to density 

differences, variations in the material thickness, or even due to differences in absorption 

characteristics related with the different composition of the materials constituting the object, different 

regions of the object will absorb different radiation quantities. Those differences in absorbed radiation 

can be detected by a radiologic film, X-Ray detector or even electronic radiation sensors. The 

differentiated X-Ray absorption will allow the detection of internal flaws or defects in the components. 

The industrial X-Ray inspection technology in the electronics domain includes semiconductors 

encapsulation, SMT and through-hole printed circuit boards fabrication. The challenge created by the 

increase in the IC pin number and their reduced size like in CSPs (Chip Size Packages), also known 

as ‘flip chips’, introduce new requirements in industrial inspection, to ensure the quality of the 

electronic assembly. Nowadays, the encapsulation limits of complex systems are placed in the spatial 

level, employing tridimensional connections of passive and active components.  

In this project it is proposed, in an early stage, the reactivation of older X-ray industrial equipment, 

performing the necessary maintenance and substitution of defective devices, with the goal of ensuring 

the best exploitation of the equipment capabilities. It will be developed an image platform, which will 

improve the capture of bi-dimensional images, and allow the simulation of a three dimension model. 

The platform will also allow the remote control of some operations. The developed tools are supported 

by the manipulators, which offer five degrees of freedom for the object under analysis. MATLAB will be 

the programming tool supporting the development of image platform. 

 

Keywords 

X-Ray equipment, industrial nondestructive inspection, radiation, image improvement, three dimension 

model simulation 
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1. Introdução 

1.1. Contexto, Motivação e Objetivos 

O presente trabalho está inserido no âmbito da Radiologia Industrial como processo de análise não 

destrutiva de um produto, utilizando um equipamento industrial de Raios X da marca FeinFocus. Os 

métodos de inspeção não destrutiva estão inseridos nas várias etapas de teste associadas à 

fabricação de sistemas eletrónicos. Este equipamento pode funcionar num processo em série ou em 

paralelo com equipamentos de tomografia ou ultrassons. A inspeção de componentes e sistemas 

através da utilização de Raios X, ajuda a Indústria Eletrónica a melhorar a qualidade dos produtos, 

aumentando tanto a produtividade como a fiabilidade dos componentes e diminuindo o seu custo de 

fabrico. A análise por meio de Raios X, em particular com a utilização de fontes pontiformes, permite 

o teste não destrutivo de circuitos microeletrónicos, encapsulamentos e placas SMT.  

1.2. Descrição do Problema 

O objetivo inicial do trabalho foi apurar o estado do equipamento, realizando-se uma análise 

detalhada das condições encontradas. A análise ao funcionamento do equipamento incidiu 

especialmente no tubo de Raios X, verificando em particular o estado do filamento de tungsténio, no 

sistema de refrigeração, no sistema de vácuo, no sistema de aquisição de imagem (intensificador de 

imagem e câmara), bem como no monitor responsável pela apresentação da imagem. 

Após assegurar o melhor funcionamento do equipamento, o objetivo será o desenvolvimento de um 

sistema de processamento das imagens obtidas. O sistema deverá interagir com o aparelho de Raios 

X de modo a posicionar o feixe na área a analisar, obtendo um conjunto de imagens bidimensionais, 

que por sua vez irão permitir originar modelos tridimensionais, melhorar a qualidade da imagem e 

permitir a medição de pontos. Também constituem objetivos do trabalho a análise não destrutiva de 

placas de circuito impresso, de modo a obter imagens para análise da qualidade de soldaduras em 

componentes inseridos em placas de circuito impresso. 

1.3. Solução Proposta 

O projeto foi dividido em duas áreas distintas. A primeira parte está relacionada com as tarefas de 

manutenção e substituição dos componentes físicos do equipamento, tais como o filamento de 

tungsténio e o fluido de refrigeração. As tarefas de manutenção englobam a calibração do 

intensificador e a manutenção do sistema de vácuo. Foi tido em consideração um estudo para 

escolher uma câmara melhor, com vista à eventual substituição da câmara instalada no equipamento, 

melhorando a aquisição de imagem, do ponto de vista físico. 

A segunda parte do projeto tem em vista a melhoria das imagens bidimensionais, o que englobará 

código feito em MATLAB, visando: a) aplicar transformações nos níveis de contraste, brilho e 

saturação; b) aplicar filtros que realizam uma remoção do ruído. 
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Será ainda considerada a hipótese de criação de um modelo tridimensional de uma peça, recorrer a 

algoritmos de processamento de visão e a várias imagens obtidas em diferentes perspetivas.  

Por fim irá ser desenvolvida uma aplicação de controlo remoto do equipamento, que permita definir 

valores iniciais de tensão (kV) e corrente (µA/mA), no tubo de Raios X, bem como a mudança de 

campo do intensificador de imagem. 

1.4. Trabalho Relacionado 

A criação de modelos tridimensionais é uma área sujeita a vários estudos e não existe um modelo 

considerado ideal, principalmente quando as imagens em análise são imagens obtidas de um 

equipamento desta natureza. Realça-se aqui a extraordinária colaboração do Professor João 

Costeira, o qual, face às dúvidas que lhe foram colocadas, muito contribuiu para a escolha de uma 

solução. 

De entre as várias possibilidades estudadas, foram selecionadas as seguintes duas: 

a) Visão Estereoscópica - envolve ter dois recetores para uma mesma imagem, sendo que 

cada um dos recetores recebe uma imagem bidimensional de uma determinada perspetiva, 

princípio baseado no funcionamento do olho humano. 

b) Retroprojeção Filtrada – reconstrução tridimensional a partir de várias projeções 

bidimensionais. 

Foram analisadas as duas opções, fazendo uso dos diferentes graus de liberdade que o equipamento 

oferece à peça em análise. 

1.5. Principais Contribuições 

Com o trabalho desenvolvido, pretende-se obter um sistema de processamento de imagem e controlo 

do equipamento. Com este sistema será possível utilizar este equipamento para fins de teste e 

análise detalhada de circuitos eletrónicos desenvolvidos em todo o tipo de projetos eletrónicos. Será 

possível, após o aperfeiçoamento das diversas partes do equipamento, ter uma qualidade de imagem 

próxima de um aparelho atual, com a vantagem de ter uma interface intuitiva e de fácil 

manuseamento. 

1.6. Estrutura 

O presente relatório irá descrever o trabalho desenvolvido neste projeto e estará estruturado da 

seguinte maneira:  

Capítulo 2 – Efetuar-se-á uma revisão dos princípios da radiologia industrial e serão detalhados em 

profundidade o funcionamento e os constituintes do equipamento em uso. Irá também fornecer 

conceitos básicos dos algoritmos de processamento de imagem utilizados.  

Capítulo 3 – Terá uma primeira parte na qual se descrevem todas as operações de manutenção e 

modificações feitas nos constituintes físicos do equipamento que contribuem para a produção de 
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imagem e uma segunda parte onde estarão descritos todos os passos e testes que levaram à escolha 

de um determinado sistema de aquisição de imagem final.  

Capítulo 4 – Englobará todos os componentes do sistema do ponto de vista computacional. Irá ter 

uma primeira parte que descreverá a aplicação de controlo remoto do equipamento, a descrição das 

ferramentas de melhoramento de imagem bidimensional e uma terceira parte que englobará a 

proposta para criação do modelo tridimensional, bem como os fundamentos que levaram à escolha 

do modelo em si. 

Capítulo 5 – Formulará as conclusões do trabalho efetuado e apresentará propostas de trabalho 

futuro. 

Capítulo 6 – Bibliografia. 

No final apresentar-se-ão três anexos sobre as caraterísticas das óticas, o processo de calibração do 

sistema de aquisição utilizado e os diagramas de blocos dos programas desenvolvidos. 
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2. Equipamento de Raios X 

Este capítulo do relatório irá integrar uma apresentação do equipamento de Raios X. Contém uma 

introdução aos princípios subjacentes ao funcionamento geral e detalhes relativos a cada 

componente. 

2.1. Introdução 

Nas várias indústrias ou projetos de investigação, que de alguma forma integram sistemas 

eletrónicos, estão sujeitos, dentro dos processos de fabricação e montagem, à inspeção, 

manutenção, teste e simulação. Seja na indústria automóvel, aeronáutica, espacial, informática ou até 

mesmo eletrónica de baixo nível, é necessário garantir o desempenho destes sistemas e assegurar 

que cumprem o objetivo para o qual foram planeados.  

 

Para garantir a isenção de defeitos passíveis de comprometer o desempenho das peças em análise, 

melhorar e aperfeiçoar novos processos, é necessário sujeitar estas peças a inspeções e a testes, 

com a aplicação de ensaios ao material. Dentro dos processos de ensaio existem os ensaios Não 

Destrutivos e os ensaios Destrutivos [1] [2] [3] [4]. Os ensaios Destrutivos são os que comprometem 

as propriedades integrantes do material ou de algum constituinte dele e alteram ou destroem as suas 

propriedades. Por outro lado, os ensaios Não Destrutivos garantem que o material permanece 

inalterado, ou seja, que as propriedades físicas não são de alguma forma alteradas. Dentro deste tipo 

de ensaios temos a Radiologia Industrial e os processos de Ultrassons. Neste projeto, debruçar-nos-

emos sobre o estudo da Radiologia Industrial, em particular num equipamento da marca FEINFOCUS 

com tubo de Raios X, modelo FXT-160.51 [5]. 

 

 
Figura 1 - Imagem em Raios X de uma asa de um avião 
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Figura 2 - Imagem em Raios X de uma jante de uma bicicleta 

 
Figura 3 - Imagem em Raios X de um microprocessador 

 
A radiografia é um método poderoso de deteção de descontinuidades com poucos milímetros de 

extensão e com alta sensibilidade. Esta técnica é utilizada principalmente nas indústrias de petróleo e 

petroquímica, nuclear, eletrónica, alimentar, farmacêutica, armamento e transportes. A Radiografia 

Industrial desempenha um papel importante na comprovação da qualidade da peça ou do 

componente, em conformidade com os requisitos das Normas Internacionais. A Radiografia Industrial 

proporciona registos importantes para a documentação da qualidade. Nas figuras 1,2 e 3 podemos 

ver exemplos de aplicação desta tecnologia em algumas áreas da indústria. 

 

Considerado como um processo especial pelos Sistemas da Qualidade, ISO-9001 [6] e outros, os 

ensaios não destrutivos são aplicados em conformidade com requisitos de projeto do produto 

fabricado e não de forma aleatória ou de acordo com a conveniência de engenheiros e técnicos. 

A Radiologia Industrial desempenha um papel importante e insuperável na documentação da 

qualidade do produto inspecionado, pois a imagem da película radiográfica representa a "fotografia" 

interna da peça, o que nenhum outro ensaio não destrutivo é capaz de mostrar na área industrial. 
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2.1.1. Princípios 

Passamos a descrever os princípios que estão subjacentes à inspeção não destrutiva por Raios X. 

Este método de inspeção é baseado na absorção diferenciada da radiação penetrante no objeto em 

análise. As diferenças de absorção estão relacionadas com as variações de densidade e espessura 

dos vários materiais constituintes do objeto e são proporcionais às mesmas, ou seja, regiões com a 

mesma espessura e mesma densidade, absorverão a mesma quantidade de radiação. As variações 

da radiação absorvida são então detetadas através de um meio apropriado e transformadas em 

imagens, indicando a existência de falhas ou defeitos no objeto. 

Podemos afirmar, sem sombra de duvida, que a Radiografia Industrial é um método que permite fazer 

a distinção entre diferenças de espessura e/ou densidade, ou seja, comparando áreas vizinhas 

constituintes do objeto é possível distinguir, com grande sensibilidade, diferenças de espessura entre 

essas áreas, de uma forma bastante seletiva. Dentro dos defeitos que conseguimos detetar, 

salientaremos defeitos volumétricos, tais como vazios e inclusões, diferenças de espessura e/ou 

interrupções na continuidade de um dado constituinte do objeto. Tal como se pode observar na figura 

4, existe uma fonte de Raios X que emite um feixe de radiação heterógena que vai penetrar num 

objeto que contêm uma fissura. Se o objeto tiver a mesma densidade e espessura então, no detetor 

de Raios X, irá ser observada esta fissura, que na imagem corresponderá à área de sombra com 

menor contraste. 

 

 

Figura 4 - Representação visual do prinpicio inerente à análise por Raios X 
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2.1.2. Fundamentos dos Raios X 

Os Raios X são constituídos por radiação eletromagnética (EMR) [7], tal como a luz. O que os 

distingue das restantes ondas eletromagnéticas é o seu reduzido comprimento de onda, 

aproximadamente 1/10000 do comprimento de onda da luz. Isto permite que este tipo de radiação 

consiga penetrar em matérias que refletem ou absorvem a luz comum. 

Apesar de os Raios X exibirem todas as propriedades dos raios luminosos, estas são exibidas num 

grau diferente, modificado o seu comportamento normal. Os raios luminosos, por exemplo, são 

refratados pelo vidro e consequentemente possíveis de ser focados por uma objetiva em 

equipamentos como câmaras, microscópios, etc. Os Raios X também são igualmente possíveis de 

ser refratados, mas a uma escala de tal forma característica que apenas sistemas muito específicos 

são capazes de os detetar. 

Estas ondas eletromagnéticas foram descobertas em 1895 pelo físico Wilhelm Conrad Röntgen. A 

radiação contém Raios X com um número variado de comprimentos de onda, na forma de um 

espectro contínuo e heterogéneo. O menor comprimento de onda é dado pela relação presente em 

(2.1): 

      
     

  
 

Onde: 

λ = Comprimento de onda em nanómetros (10
-9

 m); 

kV = Tensão em quilovolts; 

A relação de Planck permite relacionar a energia de um comprimento de onda através de (2.2): 

    h v      λ v   c 

Onde: 

E = A energia em eletrão-volt (eV); 

h = Constante de Planck; 

v = Frequência; 

c = Velocidade da onda eletromagnética (velocidade da luz), 300.000 km/s; 

2.1.3. Propriedades dos Raios X 

Na tabela 1 estão apresentadas as principais características dos Raios X. 

Tabela 1 - Propriedades dos Raios X 

Invisibilidade – 

incapazes de 

ser percetíveis 

pelos sentidos 

humanos 

Comportamento das 

Ondas Eletromagnéticas 

– Propagam-se em todas 

as direcções e à 

velocidade da luz (no 

vácuo) 

Obedecem a lei do 

inverso do quadrado 

da distância (1/r2), ou 

seja, diminuí a sua 

intensidade dessa 

forma; 

Penetração - 

Conseguem 

atravessar a 

matéria e ser 

parcialmente 

absorvidos 

Ionizantes 

- libertam 

eletrões na 

matéria 

Canceríge

nos - 

Perigosos 

para 

células 

vivas 

 

(2.1) 

(2.2) 
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Quando os Raios X atingem a matéria, os fotões têm quatro possíveis destinos: 

 Completamente espalhados sem perda de energia. 

 Absorvidos com perda total de energia. 

 Espalhados com alguma absorção e com perda de energia. 

 Transpostos sem qualquer alteração. 

 

A redução da intensidade de radiação envolta na penetração de um material é determinada pela 

energia incidente da radiação, divida pelos seguintes efeitos: 

Efeito fotoelétrico - Quando os Raios X, de baixo nível energético, atravessam um material e um 

fotão colide com um átomo deste material, a energia total do fotão é usada para ejetar um eletrão do 

átomo. 

Efeito de Compton - Com Raios X de elevadas intensidades de energia, de 100 keV ate 10 MeV, a 

interação dos fotões com os eletrões livres, ou fracamente ligados, das camadas externas dos 

átomos incididos, originam uma parcial transferência de energia para estes eletrões que são ejetados. 

Produção de pares - A formação de pares de iões ocorre apenas com muito elevadas intensidades 

de energia, muito acima dos 1 MeV, causando uma interação com os núcleos do átomo envolvido na 

colisão, libertando um eletrão e um positrão. 

2.1.4. Poder de Penetração dos Raios X 

O poder de penetração dos Raios X está diretamente relacionado com a energia envolvida na sua 

geração. Todavia, esta relação é bastante complexa e resulta de vários mecanismos que causam a 

absorção de energia. Quando um feixe de radiação tem apenas um comprimento de onda e portanto, 

uma intensidade Io, atravessa a matéria, a redução na intensidade ΔI/Io é proporcional à 

espessura Δt. O coeficiente de absorção linear (μ) é definido por (2.3):  

  

 o
     t 

 

 

2.2. Constituintes de um equipamento de Raios X 

Feita então a dissertação sobre a importância dos equipamentos de Raios X no mundo industrial, 

passaremos a descrever o funcionamento do equipamento de Raios X utilizado, um equipamento 

convencional. Na figura 5 está representado o equipamento de Raios X com os seus componentes 

devidamente identificados. 

(2.3) 
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Figura 5 - Representação do equipamento de Raios X 

 

2.2.1. O Tubo de Raios X (FXT) 

Um tubo de Raios X é um díodo de cátodo quente e nalguns casos, um tríodo de cátodo quente, este 

último constituído por três partes principais: o elétrodo positivo (ânodo), o elétrodo negativo (cátodo) e 

a grelha concentradora, ou de focagem, os quais por sua vez estão inseridos numa ampola de vidro 

ou cerâmica, sujeita a um vácuo de cerca de 10
-6

 mbar. O tubo de Raios X, é muitas vezes inserido 

num invólucro de proteção, metálico ou cerâmico, contendo óleo de alto poder dielétrico ou gás 

inerte, que preenchem o interespaço entre o tubo propriamente dito e a proteção, a que normalmente 

se chama cúpula. O vácuo dentro do tubo de Raios X é absolutamente necessário. Na verdade a 

existência de qualquer tipo de gás não inerte, ar ou mistura gasosa, tendo em consideração a 

elevada diferença de potencial aos terminais do tubo de Raios X (muitos kV), criaria condições de 

curto-circuito no interior do tubo. Por outro lado, a existência de partículas gasosas no interior do tubo, 

ainda que em quantidade diminuta, originaria perdas de energia do feixe eletrónico, nas colisões com 

aquelas partículas gasosas. A cúpula também garante que os Raios X, resultantes da fragmentação 

dos eletrões do feixe eletrónico, no ânodo do tubo, saiam apenas por um orifício denominado Janela, 

o que é fundamental para que o utilizador consiga garantir uma única direção de incidência da 

emissão. 

O cátodo é composto por um filamento e um copo focalizador. O filamento é um pequeno condutor 

elétrico em forma de espiral, do mesmo género dos filamentos das lâmpadas de incandescência 

convencionais, geralmente composto por tungsténio. Alguns tubos de Raios X têm um filamento 

composto por uma parte de tungsténio e tório, com a vantagem de esta liga ter um alto ponto de 

FVC – Captura de 

Imagem 

FHG – Gerador de 

Alta Tensão 

FII – Intensificador 

de Imagem 

FRS – Sistema de 

Movimentação do 

Objeto 

FRV – Bomba de 

Vácuo 

FXT – Tubo de 

Raios X 

FXC - Cabina 
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fusão e não vaporizar facilmente. O copo focalizador é uma pequena base, onde está inserido o 

filamento. 

A função principal do cátodo (que no caso dos tubos de Raios X, é o próprio filamento) é emitir 

eletrões, os quais são depois focados pela grelha focalizadora ou concentradora para que 

componham um feixe bem definido e apontado para o ânodo. O filamento é submetido a uma fonte 

de alimentação independente, com uma diferença de potencial da ordem dos 6 V a 12 V reguláveis 

externamente de forma manual ou automática, a partir da curva de características do tubo de Raios X 

em causa. Esta diferença de potencial provoca um aquecimento do filamento, originando a libertação 

de eletrões, a qual é proporcional à variação da tensão da fonte de alimentação. A quantidade de 

eletrões livres, dependente do aquecimento do filamento, em conjugação com a diferença de 

potencial entre o cátodo e o ânodo, é responsável pela energia do feixe eletrónico e 

consequentemente pela energia radiante X. 

Existem vários tipos de filamentos, relacionados com a eficiência e durabilidade dos mesmos, 

variando a geometria da sua construção com o fabricante. Todavia, podemos identificar três tipos de 

filamentos: 

 Simples – Feito somente de um enrolamento. São utilizados em equipamentos cujo ânodo 

possua apenas uma pista de bombardeamento. 

 Duplo Bipartido – Possui dois enrolamentos distintos com a mesma estrutura física do 

filamento simples, porém é utilizado em tubos cujo ânodo possui duas pistas de 

bombardeamento separadas. 

 Duplo Separado – Possui dois enrolamentos distintos com a mesma estrutura física do 

filamento simples, sendo utilizado em tubos cujo ânodo possui duas pistas de 

bombardeamento sobrepostas. 

No tubo de Raios X, o ânodo é o elétrodo positivo responsável por produzir a radiação X. É 

constituído por uma liga metálica onde está colocado o alvo a ser atingido pelo feixe eletrónico, 

emitido pelo cátodo. Este alvo pode ser fixo ou rotativo, caraterística esta relacionada com a produção 

de calor e consequente dissipação térmica. A liga metálica é composta por um material capaz de 

dissipar eficazmente o calor. O feixe de Raios X tem origem numa alta diferença de potencial entre 

cátodo e ânodo, cujo valor varia entre os 30 kV e os 160 kV. É importante referir que apenas cerca de 

0.1% a 30 keV, 1% a 200 keV ou 40% a 40 MeV da energia cinética dos eletrões é convertida em 

Raios X, tudo o resto é transformado em calor. Daí normalmente serem escolhidas ligas metálicas 

constituídas por cobre, molibdénio ou rénio e, ocasionalmente, grafite. Sobre o corpo metálico, 

localizado na zona de projeção do feixe eletrónico é colocado um revestimento de tungsténio (W), 

usado na radiologia convencional, ou molibdénio (Mo), para Aplicações Médicas, nomeadamente em 

Mamografia. O material utilizado contribui para a definição das características do feixe de Raios X. O 

alvo de colisão define o denominado ponto focal, normalmente de forma geométrica quadrada e 

cujas dimensões dependem da forma geométrica do filamento e do ângulo de incidência do feixe 

eletrónico no ânodo. 
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2.2.1.1. Sistema de Refrigeração 

A quantidade de calor libertada devida à produção de Raios X é muito considerável, sendo 

necessário manter o ânodo arrefecido. Para isto são usados os seguintes sistemas: 

 Refrigeração por irradiação natural – arrefecimento natural por condução de calor pelo 

metal dissipador, geralmente cobre ou ligas de cobre. 

 Refrigeração por convecção – o calor libertado pelo ânodo é transmitido a toda a liga 

metálica que está imersa em óleo, ou gás inerte, sendo qualquer um deles refrigerado por 

convecção natural ou circulação de gás. 

 Refrigeração por circulação forçada de líquido (sistema presente no equipamento em 

estudo) – sistema empregue caso o objetivo seja utilizar o equipamento de Raios X por 

longos períodos de tempo. Neste sistema, o líquido é bombeado por uma serpentina interna 

ao tubo de Raios X.  

2.2.1.2. Características e Esquema 

As principais características de um tubo de Raios X são: 

 Tensão e Corrente máximas; 

 Tamanho do ponto focal e tipo de feixe de radiação; 

A tensão no tubo refere-se à diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo, expressa em quilovolt. 

O valor da tensão aplicada determina a aceleração e o poder de penetração dos eletrões, ou seja, 

quanto maior o valor da tensão, maior a energia do feixe eletrónico, para a mesma quantidade teórica 

de eletrões livres no cátodo. Isto significará que uma grande energia (maior valor de tensão) implicará 

eletrões igualmente com maior aceleração e capazes de um maior poder de penetração na matéria, 

gerados no filamento do cátodo. Com a aceleração provocada pela diferença de potencial entre o 

cátodo e o ânodo, ao atingirem o ânodo, os eletrões vão animados de uma energia cinética 

suficientemente grande para que ao embaterem se fracionem, produzindo radiação. Esta radiação 

libertada possui energia, desde poucos KeV, até energias de elevado valor. Com a variação de 

tensão do filamento, é também alterada a quantidade de fotões do feixe de Raios X, uma vez que, 

com um maior aquecimento, será maior o número de eletrões no feixe gerando uma quantidade 

superior de radiação.  

De uma forma mais sucinta, o controle de kV afeta: 

 A energia cinética (velocidade) dos eletrões produzidos pelo filamento; 

 O tipo de radiação gerada (radiação mais ou menos penetrante), dependendo do valor da 

tensão; 

No que toca à corrente no feixe eletrónico, na ordem dos miliampere, relativa à intensidade de um 

feixe de radiação estamos, indiretamente, a referir-nos ao número de eletrões que são libertados no 

filamento (cátodo) e que serão acelerados em direção ao ânodo. Como já foi referido em relação à 
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tensão, um maior número de eletrões disponíveis no cátodo causa um maior número de impactos no 

ânodo, gerando um feixe de fotões mais denso. 

Contrariamente à tensão, uma mudança na corrente do tubo não altera o espectro da radiação. 

 

Figura 6 - Constituintes de um tubo convencional de Raios X 

Constituintes de um tubo de Raios X convencional (representados na figura 6): 

1. Cúpula; 

2. Armadura; 

3. Cátodo; 

4. Filamento; 

5. Ânodo; 

6. Alvo de tungsténio; 

 

O tubo de Raios X utilizado no equipamento em estudo é um tubo da marca FEINFOCUS, modelo 

FXT-160.51 [5]. O seu funcionamento é controlado por um conjunto de circuitos disponíveis no 

equipamento, dos quais se destacam os seguintes: Circuito de regulação eletrónica da tensão e 

corrente no tubo; Circuito de ajuste automático do ponto de foco; Circuitos de proteção contra 

sobrecargas de corrente ou tensão. 

É um tubo de filamento simples, que está fixado através de um anel. A refrigeração do ânodo é feita 

através de água destilada, circulando num circuito fechado, ativado quando a potência no tubo sobe 

acima de 25 Watts, forçando o líquido a circular a um ritmo de 0,3 litros/min até 100 Watts, 1 litro/min 

até 200 Watts e 3 litros/min até 300 Watts, a uma temperatura de 20º C. 

As especificações detalhadas deste tubo de Raios X estão apresentadas na tabela 2 e o tubo está 

representado na figura 7. 
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Tabela 2 - Especificações do tubo de Raios X 

Dimensões 

Comprimento total sem o cabo de alta tensão 629 mm 

Área de um corte sem unidades de acoplamento 130 x 130 mm 

Peso 35 kg 

Características da radiação 

Ângulo entre a saída dos Raios X e o eixo do 

tubo (Ângulo do foco efetivo) 
60º 

Material da zona rotatória de embate no ânodo Tungsténio 

Alcances 

Alta Tensão 10 – 160 kV 

Corrente 0 – 1,0 (3,0) mA 

Máxima potência com arrefecimento 160 (300) W 

Máxima potência sem arrefecimento 25 W 

Ajuste do ponto de focagem (Ajuste de grelha) 5 – 1000 μm 

Condições Ambientais 

Temperatura 5 – 50º C 

Humidade Até 90 % 

 

 

 

Figura 7 - Representação gráfica do tubo de Raios X instalado no equipamento 
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2.2.1.3. Ponto Focal 

Como já foi descrito anteriormente, o ponto focal é a zona do ânodo onde embatem os eletrões 

vindos do cátodo [7]. É essencial que esta área seja suficientemente larga para evitar que uma 

exagerada dissipação de calor possa vir a danificar o ânodo. 

Para que seja possível a obtenção de imagens radiográficas de qualidade, quanto menor a área do 

ponto focal físico, maior a definição da imagem obtida. É evidente que se terão sempre de ter em 

conta as características físicas do material constituinte do alvo e do ponto focal, das quais dependem 

as suas dimensões mínimas. 

Um alvo de tungsténio consegue produzir uma carga focal de 200 Joule/mm
2 

sendo que, valores 

superiores a este podem geralmente danificar o ânodo. 

Ponto focal efetivo 

O feixe, vindo do ponto focal do ânodo, numa superfície perpendicular ao eixo do feixe eletrónico de 

Raios X, é designado por “ponto focal efetivo”   ste é um dos parâmetros mais importantes da 

radiologia. Tal como o ponto focal físico, o ponto focal efetivo tem igualmente de ser o mais pequeno 

possível para permitir a melhor definição da imagem. As dimensões paramétricas do ponto focal 

efetivo, são influenciadas pelo tamanho do ponto focal físico e pelo valor do ângulo de projeção do 

feixe de radiação X. 

Os tubos convencionais de Raios X têm pontos focais efetivos entre 4 mm x 4 mm, até 1 mm x 1 mm. 

Existem também tubos de Raios X de foco fino, com pontos focais desde 0,5 mm x 0,5 mm, até 

valores inferiores a 50 µm. Na figura 8 temos uma ideia da geometria associada a este fenómeno. 

Como pode ser visto, inicialmente existe o feixe de eletrões que embate no ânodo (1), que depois do 

embate (e consequente fragmentação dos eletrões (2)) forma um feixe de Raios X com a dimensão 

em (3). 

 

 

Figura 8 - Representação gráfica da geometria associada ao ponto focal 

1 – Feixe de eletrões 

oriundos do cátodo 

2 – Ponto focal 

3 – Dimensão efetiva 

do feixe de Raios X 

4 – Alvo do ânodo 

5 – Feixe refletido 
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2.2.2. Gerador de Alta Tensão (FHG) 

Para fornecer a energia necessária à geração de corrente entre o cátodo e o ânodo, vimos que é 

necessária uma tensão na ordem dos quilovolt [8]. Tendo como base a rede elétrica disponível é 

necessária a colocação de um transformador elevador. É importante denotar que apesar de o 

filamento precisar de pequenas tensões (V) para gerar pequenas correntes no feixe eletrónico, o 

ânodo precisa de altas tensões para manter uma carga positiva, proporcionando a aceleração dos 

eletrões. 

Como já vimos, no equipamento em que estamos a trabalhar, o tubo funciona com uma tensão de 10 

kV a 160 kV. O enrolamento primário do transformador estará ligado à tensão da rede, neste caso 

(Europa) 230 V de corrente alternada. Através de um circuito de controlo da tensão de entrada, 

constituído por uma fonte comutada, o enrolamento secundário produzirá a tensão necessária para o 

funcionamento do tubo de Raios X. 

O gerador de alta tensão instalado neste equipamento tem as especificações apresentadas na tabela 

3. 

Tabela 3 - Especificações do gerador de alta tensão 

Dimensões 

Comprimento 610 mm 

Largura 360 mm 

Altura 482 mm 

Peso 102 kg 

Características do sinal de entrada 

Alimentação 220 V AC ± 10%, monofásico 

47 – 63 Hz, 600 VA 

Alcances 

Alta Tensão 10 – 160 kV 

Corrente 0,03 – 1,0 (3,0) mA 

Máxima potência de saída 320 Watts 

Condições Ambientais 

Temperatura 10 – 35º C 

Humidade Até 80 % 

 

2.2.3. Bomba de Vácuo (FRV) 

Para impor o vácuo necessário ao funcionamento regular do tubo de Raios X, são usados dois 

sistemas contíguos de vácuo. O primeiro sistema de vácuo é uma bomba de vácuo que funciona com 

um sistema de palhetas rotativas e impõe à sua saída um vácuo de cerca de 1,5x10
-4

 mbar [9]. 
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Uma bomba de palhetas rotativas é uma bomba que contém uma câmara colinear com o eixo do 

induzido do motor, na qual está por sua vez contido um rotor excêntrico com duas palhetas. Este 

excêntrico gira à velocidade nominal do motor. A representação está na figura 9.  

 

Figura 9 - Esquema de uma bomba de vácuo a palhetas rotativas 

 

A câmara é preenchida com um óleo de viscosidade especial para este tipo de bombas, cuja função é 

preencher o interespaço entre as palhetas e a superfície interna da câmara onde se apoiam no seu 

movimento centrífugo, aumentando o atrito e diminuindo o espaço entre a palheta e a superfície de 

apoio, reduzindo as fugas de ar e consequentemente aumentando o vácuo. No orifício onde o fluxo é 

expelido existe um filtro para os vapores de vácuo. 

 

Seguindo esta bomba de alto vácuo e, dentro do mesmo circuito de vácuo, existe uma bomba de 

vácuo turbo molecular. Esta bomba tem como objetivo manter um vácuo estabelecido, neste caso de 

1,5x10
-4

 mbar e atingir um vácuo superior. Um motor de média frequência faz funcionar um rotor 

multiestágio, dentro da bomba turbo molecular.  

 

Para efetuar um controlo contínuo do vácuo no tubo de Raios X, está instalado um detetor de 

partículas da marca PENNING [10] [11]. Com o alto potencial gerado pelo equipamento é libertada 

uma descarga de plasma entre o cátodo e o ânodo, eliminando possíveis partículas soltas e 

garantindo um vácuo entre 1,5x10
-4

 e 10
-6

 mbar. 

2.2.4. Intensificador de Imagem (FII) 

Os Raios X, tal como os Raios Gamma, têm tal poder de penetração que menos de 1 % da sua 

energia é absorvida. Tudo o resto é dissipado no ar e consequentemente desperdiçado.  

Para que a percentagem de radiação utilizada seja mais eficaz, a “sombra” do material que está 

sujeito a um ‘banho’ de radiação é projetada num dispositivo de captação denominado Intensificador 

de Imagem (II). Este aparelho converte a imagem projetada sob a forma de Raios X, invisível ao olho 

1 – Corpo 
2 – Rotor 
3 – Palhetas de baquelite 
4 – Mola  
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humano, numa imagem com comprimentos de onda dentro da gama da luz visível ao ser humano, 

que posteriormente é convertida num sinal elétrico (sinal de vídeo). 

O Intensificador de Imagem é constituído por um ecrã de material fluorescente, composto de iodeto 

de Césio (CsI), no qual os Raios X incidentes são convertidos em luz visível. Quando um feixe de 

Raios X atinge a tela fluorescente de entrada do Intensificador de Imagem (coberta com um camada 

de CsI), é produzida uma cintilação. Todavia, estes fotões, não têm energia suficiente para produzir 

uma imagem passível de análise. Logo, localizado imediatamente atrás da tela de embate dos Raios 

X, existe um fotocátodo que liberta um eletrão no sítio onde o fotão embateu. Estes eletrões são 

sujeitos a campos eletrostáticos, criados por elétrodos, que aceleram e concentram o feixe de 

eletrões. Estes campos eletrostáticos têm diferentes polarizações com valores de diferença de 

potencial desde os 100 V até 3 kV, estando o ânodo do Intensificador de Imagem com uma tensão 

entre 25 kV a 30 kV. Atingida a tela de saída, composta por um ecrã florescente (ZnCdS:Ag), os 

eletrões são reconvertidos de novo para fotões. O feixe de fotões no ecrã de saída é cerca de 5.000 a 

10.000 vezes maior que o feixe do ecrã de entrada e a tela de saída tem cerca de 1/100 da área da 

tela de entrada. 

O ânodo é uma camada muito fina de alumínio na parte inferior do ecrã de saída de fósforo. 

A concentração numa área pequena de cerca de 1.000 fotões por eletrão cria uma imagem 

intensificada que tem um tamanho e densidade de iluminação ideais para ser captada e mostrada 

num sistema de televisão. 

Apesar de a utilização de um Intensificador de Imagem apresentar a vantagem acima descrita, 

apresenta igualmente uma desvantagem – a introdução de distorção. Esta distorção provoca um 

achatamento da imagem e a geração de disformidades nos extremos do campo de apresentação. 

Este defeito na imagem é provocado pela diferença na distância entre o ponto focal do Intensificador 

e a lente eletrónica, que varia consoante estarmos a considerar o centro da imagem (praticamente 

linear) ou os seus extremos. Este efeito é apresentado na figura 10. 

 

Figura 10 - Distorção provocada pelo II 

O Intensificador de Imagem instalado é da marca THOMPSON e é do modelo TH 9428 HP. 
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É importante referir também que o Intensificador de Imagem instalado neste equipamento é um 

intensificador de triplo campo, ou seja, além da captura em toda a tela de entrada (a tela de entrada 

tem cerca de 225 mm, ou seja, perto de 9 polegadas), pode realizar igualmente capturas em telas 

mais diminuídas, de 6 e 4,5 polegadas. 

2.2.5. Captura de Imagem (FVC) 

Após a conversão da imagem do espectro de Raios X para o espectro da luz visível, está aberto o 

caminho para a aquisição de imagem e futuro processamento. Para este efeito está instalada, de 

origem, uma câmara de vídeo a 90 graus, proporcional à objetiva de saída do intensificador de 

imagem, que tem um diâmetro de 7,5 cm. Para efetuar a projeção da imagem da objetiva do 

intensificador de imagem para a objetiva da câmara está instalado um espelho. 

A câmara é do modelo T YK 91/92 D, monocromática. Tem uma resolução de 625 linhas a 50 Hz e 

525 a 60 Hz e permite compensação de sombra [12]
.
  

Sendo uma câmara analógica (a ficha de saída é do formato BNC), é posteriormente necessário 

instalar uma placa de aquisição de vídeo analógico com conversão para vídeo digital, permitindo 

posteriormente efetuar o processamento de imagem. 

2.2.6. Sistema de Movimentação do Objeto (FRS) 

Este equipamento de Raios X permite a movimentação relativa do objeto. Esta movimentação está 

condicionada a cinco graus de liberdade. O controlo dos motores é efetuado por um sistema 

eletromecânico. Este sistema produz impulsos elétricos que ativam um sistema mecânico, constituído 

por um braço robusto terminado com um sistema de gancho em forma de cilindro, no qual um dos 

extremos do cilindro está acoplado ao braço e no outro está presente o referido gancho, que tem 

como função realizar a fixação do objeto (figura 59). Estando o objeto fixo é então possível realizar 

uma deslocação relativa da posição, nos cinco graus de liberdade: os três graus de liberdade relativos 

com uma translação num sistema a três dimensões (Xr, Yr e Zr), uma rotação em torno do eixo dos 

YY (Vr(y)) e uma inclinação do braço, ou seja, uma rotação em torno do eixo dos XX (Ur(x)). Além 

disto é ainda possível movimentar o Intensificador de Imagem, aproximando-o ou afastando-o do 

objeto (ZII).  

Uma descrição visual deste sistema está exemplificada na figura 5. 

Para poder controlar estes movimentos existem, na consola exterior, três joysticks (figura 11): o 

joystick mais à esquerda controla os movimentos no plano perpendicular ao intensificador de imagem 

(Xr e Yr), o joystick central controla a rotação em torno do eixo do cilindro (Vr(y)) e a rotação em 

torno do eixo XX (Ur(x)) e o joystick mais à direita controla o afastamento do objeto em relação ao 

tubo de Raios X, movimento (Zr). De referir que quanto mais se afasta o objeto do tubo de Raios X, 

mais ele se aproxima do intensificador, existindo uma distância de segurança, a partir da qual o 

equipamento já não permite uma aproximação maior. 
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Além dos joysticks existem também dois botões, um botão ‘SPEED’ e outro ‘INTENS’. O botão 

denominado ‘SPEED’ se estiver pressionado enquanto se está a efetuar um movimento, permite 

deslocar o objeto, em qualquer um dos graus de liberdade, a uma velocidade que corresponde ao 

dobro da velocidade normal [5]  O botão ‘INTENS’ quando ativo (quando está ativo acende uma 

pequena luz verde no painel) permite deslocar o intensificador de imagem, verificando-se um 

movimento idêntico ao Zr mas deslocando o intensificador, movimento ZII. 

 

 

Figura 11 - Joystick’s relativos ao controlo do sistema de movimentação 

Os motores associados às várias movimentações possíveis do sistema eletromecânico funcionam 

com base em impulsos, que ditam a ‘quantidade’ de movimento, com base no tempo que em que um 

determinado joystick, associado a um movimento, esteja ativo. Para isto, está instalada uma placa de 

circuito da marca Seidel e modelo 01S-150/15 [5] que converte sinais de tensão na entrada para 

impulsos na saída, que vão ser enviados para os motores, controlando assim o movimento desejado. 

2.2.7. Cabina envolvente (FXC) 

A cabina envolvente, onde estão instalados todos os componentes ativos, relativos à produção e 

aquisição de imagem, é isolada internamente por uma lâmina de chumbo, garantindo assim a 

proteção necessária para qualquer utilizador que se encontre no exterior do equipamento. Além do 

isolamento da cabina em chumbo, existe também uma parte exterior de aço. 

Para permitir o acesso ao objeto e visionamento contínuo do objeto sob análise existe, do lado direito 

do equipamento, uma janela de acesso ao interior da cabina. Esta janela é constituída por uma liga 

de sílica e chumbo, entre outros componentes, sendo o mais transparente possível. 

A abertura e fecho da janela (de referir que o equipamento só permite o funcionamento com a janela 

fechada) são feitos através de um sistema de ar comprimido. A compressão é feita através de um 

compressor a uma pressão na ordem dos 7 bar. 

Nas figuras 12 e 13 temos uma imagem do compressor e da pressão a que está sujeito o ar. 
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Figura 12 - Compressor de ar 

 

Figura 13 - Valor de pressão de ar que entra no equipamento (6.9 bar) 

2.2.8. Consola 

A partir da consola, que está colocada no exterior do equipamento, é possível controlar tudo o que é 

necessário para operar o equipamento. A consola tem o aspeto da figura 14. 
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Figura 14 - Consola do equipamento 

 

 

Figura 15 - Secção da consola referente aos botões de controlo 

 

O módulo mais importante da consola é o que permite ativar todos os componentes do equipamento 

e alterar valores de operação. Este módulo permite, por exemplo, colocar a bomba de vácuo em 

funcionamento, colocar o aparelho a realizar Raios X, alterar o campo de visualização do 

intensificador, alterar os parâmetros de kV e uA do tubo de Raios X, bem como a interrupção forçada 

do aparelho. Estas operações são manuseadas através de botões existentes no painel da consola, 

destacada na figura 15. 

Monitor de Pré-

Visualização 

Botões de 

Controlo 
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2.2.9. Detalhes Relativos à Segurança 

A construção da cabina está de acordo com a norma “Röntgenverordnung” datada de 1/8/87. A dose 

de radiação média irradiada com valores referência de 200 kV e 1 mA no tubo de Raios X não excede 

2,5  Sv por hora em qualquer ponto da superfície da cabina [5]. 

 

No seguinte quadro comparativo (tabela 4) temos alguns valores médios para a dose de radiação 

ionizante absorvida num corpo, em vários contextos distintos. As unidades estão expressas em Sv 

(sievert). Uma certa quantidade de sieverts absorvidos num curto espaço de tempo irá geralmente 

causar mal-estar e eventualmente a morte. No entanto uma dose acumulada a longo prazo constitui 

um fator de risco para contrair cancrô [13]. 

 

Tabela 4 - Valores de radiação absorvida em diversas situações 

Valores de radiação em μSv (1 x 10
-6 

Sv) 

Raios X a um braço 1 

Utilização de um monitor CRT durante um ano 1 

Dose de radiação de fundo recebida por um individuo 

de estatura média ao longo de um dia 

10 

Voo de Nova Iorque a Los Angeles, EUA (±5000 km) 40 

Raios X ao tórax 20 

Mamografia 3000 

Tomografia Computorizada ao tórax 5800 

Dose fatal 8000000 
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3. Projeto Físico 

Nesta secção estão documentados todos os passos técnicos e modificações físicas ao equipamento. 

Irá ser dividido em alterações nos componentes relativos à 1) produção e 2) aquisição de imagem. 

3.1. Produção de Imagem em Raios X 

O primeiro contacto com o equipamento revelou o problema que impedia o seu funcionamento e, 

mais importante, a impossibilidade de colocar o tubo de Raios X em funcionamento. O código de erro 

que a consola disponibilizou: error 347: Operating vacuum not obtained in time revelou que, ou a 

bomba de vácuo não conseguira impor o nível de vácuo necessário ou que este vácuo necessário no 

tubo de Raios X não era atingido num intervalo de tempo aceitável para o funcionamento do 

equipamento. 

Desta forma, o primeiro componente a ser analisado foi o sistema de vácuo, descrito anteriormente. 

3.1.1. Sistema de Vácuo 

O tudo de Raios X necessita de estar em vácuo num intervalo de 1.5x10
-4

 – 1.5x10
-6

 mbar. Como 

referido anteriormente, o vácuo é atingido através de duas bombas de vácuo sequenciais, impondo 

um vácuo final de 1.5x10
-6 

mbar. Uma vez que o vácuo necessário não é atingido, o aparelho não 

entra em funcionamento. Este problema tem as possíveis causas:  

1. Fugas existentes nas tubagens sejam devido a ruturas no próprio tubo ou nas uniões; 

2. A bomba de vácuo rotativa já não é capaz de atingir o vácuo necessário, o que tendo em 

conta o tempo que esteve parada, é compreensível. 

O primeiro passo a ser executado foi então o de substituir todos os O-rings existentes nas ligações 

das tubagens da bomba de vácuo a palhetas rotativas, à bomba de vácuo molecular e desta ao tubo 

de Raios X. O circuito é constituído por tubagem flexível, em aço inox, com diâmetro de 20 mm e 

terminais de acoplamento plano, com O-rings em sede própria. Estes O-rings são feitos de borracha e 

têm como função selar as ligações entre secções de tubo, eliminando qualquer fuga de ar. Tendo em 

conta a quantidade de anos de vida do equipamento é normal que um (ou até mesmo todos) O-ring 

possa ter perdido as suas propriedades de selagem e apresente já uma forma achatada, em lugar da 

forma completamente curvilínea. 

Foram então substituídos todos os O-rings e eliminadas secções de tubo desnecessárias. 

Reiniciados os procedimentos necessários para colocar o equipamento em funcionamento, verificou-

se a persistência do mesmo erro no sistema de vácuo. 
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Estando o circuito de vácuo já corrigido e sem fugas, foi decidido verificar se a própria bomba de 

vácuo a palhetas rotativas atingia o valor de vácuo necessário. Para isto recorreu-se a um 

vacuómetro cedido pela investigadora doutora Virgínia Chu, do INESC. 

Este vacuómetro revelou que o valor de vácuo que a bomba produzia era cerca de 10% do vácuo 

necessário. Foi então necessário abrir a bomba de vácuo e verificar o estado em que se encontrava. 

A primeira abordagem permitiu constatar que os O-rings internos da bomba já se encontravam muito 

ressequidos, tendo por isso sido substituídos. Procedeu-se de seguida à inspeção da bomba 

propriamente dita. Após desmontagem, verificou-se que embora o corpo da bomba não apresentasse 

quaisquer problemas de desgaste, por ser em aço, as palhetas da bomba (cujo material é baquelite) 

apresentavam desgaste e uma forma irregular das suas faces, deixando o ar passar durante a 

rotação.  

Numa primeira fase, tentou resolver-se o problema adquirindo um conjunto de palhetas novas no 

mercado, junto do representante da marca em Portugal. Tal não foi possível, porque aquele modelo 

de bomba de vácuo já não é fabricado há bastantes anos. 

Face a este constrangimento, foi decidido retificar as faces de contacto das palhetas, para o que (na 

ausência de ferramenta adequada) foi feita uma retificação manual, tendo sido utilizado um pequeno 

torno manual e lixa de água de grão fino.  

Após a ação de retificação, a bomba foi montada e foi limpo o filtro de saída do fluxo de ar, utilizado 

para filtragem de vapores de óleo expelidos para a atmosfera.  

Verificou-se o estado da válvula de entrada de vácuo, tendo sido desta forma limpa. Foi feita uma 

mudança do óleo da câmara da bomba, com a referência LVO 100, do fabricante Leybold [9]. 

Terminadas as operações de manutenção, voltou a testar-se a inicialização do equipamento, 

constatando-se a inexistência do erro no sistema de vácuo, aparecendo no visor do painel de 

comando a indicação que o tubo de Raios X estava finalmente na situação de vácuo adequada ao 

seu funcionamento. 

3.1.2. Circuito de Refrigeração 

O líquido de refrigeração existente no circuito de refrigeração do ânodo do tubo de Raios X (Figura 

16) foi substituído por água destilada, com vista a assegurar o bom desempenho do tubo de Raios X, 

através da temperatura controlada do ânodo. 
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Figura 16 - Deposito da água destilada que serve o sistema de refrigeração 

3.1.3. Aquisição de Imagem em Raios X 

Nesta secção documentar-se-ão as operações efetuadas em todos os componentes de aquisição de 

imagem, nomeadamente, o intensificador de imagem, o espelho ótico e a câmara de vídeo. Tendo em 

conta o objetivo base da dissertação, que envolve a melhoria da imagem, foi tomada a decisão de 

tentar uma melhoria geral dos componentes de aquisição de imagem, a nível de hardware. Esta 

melhoria envolveu a calibração e/ou a recalibração de todos os componentes intervenientes na 

aquisição de imagem. 

3.1.3.1. Intensificador de Imagem 

Em primeiro lugar foi limpa a objetiva física do Intensificador de Imagem. 

Tal como foi referido anteriormente, o Intensificador de Imagem funciona de uma forma muito 

semelhante a um tubo de raios catódicos, o que significa que tal como um CRT, existem vários 

campos (eletrostáticos) dentro do tubo que regulam o alinhamento horizontal e vertical dos feixes. Se 

a posição dos feixes não estiver bem definida, pode ser afetada a focagem da imagem. Estes campos 

são criados mediante elétrodos cuidadosamente posicionados e, para controlar o valor do campo, é 

necessário regular a tensão que os afeta. Estes elétrodos servem, não só para concentrar o feixe, 

mas igualmente para o alinhar [5].  

Foram reajustadas as tensões de polarização das lentes electroestáticas, que no caso presente, 

estão identificadas por quatro elétrodos (G1, G2, G3 e G4), para além do ânodo. Cada elétrodo está 

polarizado por uma tensão (U1, U2, U3 e U4), todos fazendo parte de um divisor de tensão, cujo valor 

máximo é a tensão entre o cátodo e o ânodo (U5).  
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Para ajustar estes valores de tensão existem sete potenciómetros de ajuste.   

Os procedimentos de ajuste são efetuados com uma ferramenta especial, devidamente desenhada 

para este procedimento. Foi feita a calibração das tensões de polarização das lentes electroestáticas, 

para cada campo do Intensificador de Imagem, individualmente. 

 N – campo de 9’’ 

 M1 – campo de 6’’ 

 M2 – campo de 4,5’’  

 

Por indicação do manual do fabricante [5], as tensões de cada elétrodo têm de estar contidas nos 

intervalos: 

 U5 – 25 a 31 kV 

 U4 – 2,5 a 3 kV 

 U3 – 1,5 a 12 kV 

 U2 – 250 a 1300 V 

 U1 – 100 a 300 V 

Na figura 17 é possível ter uma ideia da 

localização de cada elétrodo.  

 

 

 

 

Dado que todas as tensões de polarização pertencem ao mesmo circuito divisor de tensão, as 

tensões U1 e U4 dependem da tensão máxima do Intensificador de Imagem - U5, pelo que se 

começou por ajustar esta tensão para os 30 kV, conforme indicação de fábrica.  

De referir que, para regular o valor de tensão num determinado elétrodo, existem pontos de controlo, 

em baixa tensão, que permitem medir estes valores. 

De seguida foram ajustadas as tensões U2 e U3 através dos potenciómetros, segundo o esquema 

representado na figura 18.  

Para confirmar de que forma este ajuste afetava a imagem, foi necessário ir analisando a imagem em 

tempo real, pois na verdade são sempre necessários pequenos reajustes, que correspondem a 

pequenas movimentações do potenciómetro, que só mesmo com a visualização em tempo real se 

podem executar. 

 

 

Figura 17 - Esquema interno do II, com a localização de 
cada elétrodo 
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De referir também que os sistemas radiológicos em tempo real, nos quais é utilizado um II, têm uma 

inferior resolução (2 – 4 pares de linhas por milímetro) [LP/mm] face á resolução de um filme 

radiológico (10-20 LP/mm). A fluorescência do fósforo, principalmente na tela de saída, é a principal 

causa da diminuta resolução. 

3.1.3.2. Câmara de Vídeo 

Inicialmente foi tomada a decisão de tentar tirar o máximo partido da câmara de vídeo existente, 

arriscando apenas num pequeno ajuste da objetiva e dos parâmetros intrínsecos à câmara. Para isto 

ela foi tirada do suporte de acoplamento ao espelho de reflexão da imagem vinda da câmara 

(beamspliter), colocado a 45º em relação ao Intensificador de Imagem e foi aberta, limpa e ligada fora 

do equipamento.  

Fizeram-se reajustes das tensões de polarização para cada função, atuando nos potenciómetros 

correspondentes ao brilho, contraste, sincronismo horizontal e vertical (figura 19). Com imagem real 

(não radiológica), foi atingida a melhor imagem captada possível para este dispositivo de captura de 

imagem, após o qual foi de novo reinstalada no local de funcionamento (figura 20).  

 

Figura 18 - Esquema de ajuste do II 
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Figura 19 - Ajuste da câmara de origem 

 

Figura 20 - Posicionamento da câmara de origem 

Confirmando a baixa qualidade de imagem obtida com a câmara de origem, foram estudadas duas 

possíveis câmaras para instalar no lugar desta, a saber: 

 Webcam de alta definição. 

 Câmara de vigilância cedida pelo Instituto Superior Técnico. 

Webcam 

A primeira opção foi uma câmara digital, de alta resolução e qualidade de imagem e que tivesse como 

interface para o computador uma ligação de transporte de dados via USB. 

Desta forma e analisando as câmaras existentes no mercado, começou por se estudar a hipótese de 

implementar uma simples webcam de alta definição, ou seja, com um número de linhas por quadro 

superior a 1080. Analisaram-se então as várias opções disponíveis no mercado e optou-se pelo 

equipamento da marca Logitech e com o modelo HD Pro Webcam C910 [14]. 
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Esta câmara digital é de alta resolução, predestinada para transmissão de vídeo em tempo real, que 

necessite de reprodução de vídeo em alta qualidade. Para além da sua alta definição, esta câmara 

também tem a facilidade de interação com a plataforma sobre o qual foi desenvolvida a plataforma de 

tratamento de imagem, o MATLAB. 

O único senão desta câmara seria a sua objetiva, que não permite zoom. Apesar de a objetiva ter 

uma tecnologia de ponta com foco automático, a sua angular é reduzida e a sua distância focal é 

diminuta. 

Para adaptar a câmara no equipamento de Raios X foi necessário montá-la num pequeno suporte em 

varão roscado, construído para o efeito, com o formato representado na figura 21. 

 

Figura 21 - Posicionamento da câmara Webcam no equipamento 

A câmara foi colocada diretamente à saída da objetiva do II, eliminado a necessidade do espelho. 

Naturalmente tiveram de se efetuar vários ajustes de posição, de modo a cobrir por completo a área 

da objetiva do II. 

Adaptando o programa à nova câmara instalada, obtiveram-se as figuras 22, 23, 24 e 25. 



Página 32 

 

 

Figura 22 – Imagem de Raios X com ênfase especial de uma placa com componentes, tirada com a 
Webcam, no campo de 4,5'' 

 

Figura 23 – Imagem de Raios X com ênfase especial de uma placa com pistas, tirada com a Webcam, no 
campo de 4,5'' 

 

Figura 24 - Imagem em Raios X, tirada com a Webcam, no campo de 6'' 
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Figura 25 - Imagem em Raios X, tirada com a Webcam, no campo de 9'' 

Câmara Analógica 

A segunda opção foi instalar uma câmara de vigilância cedida pelo IST/Taguspark, mantendo o 

espelho e alterando apenas a câmara. A vantagem de arriscar na hipótese de manter uma câmara 

analógica prende-se com o facto de se poder provocar um impacto positivo na qualidade da imagem, 

explorando a desvantagem da câmara previamente instalada, ou seja, a melhor objetiva das câmaras 

analógicas existentes. 

A câmara testada é da marca Siemens e é do modelo VCM511-HV [15] [16]. É uma câmara com 3 

CCD, a cores, com 480 linhas por quadro e permite uma resolução máxima de 752, na horizontal, por 

582, na vertical. Esta câmara permite que a cor seja anulada, sendo utilizada como uma câmara 

monocromática de modo a que possa operar com excelência em ambientes de luz reduzida, 

aumentando assim a sua sensibilidade. De referir ainda que é possível ajustar os seus parâmetros 

através de um menu que aparece a pedido no monitor para onde a câmara está a enviar o sinal de 

vídeo. 

De referir que esta câmara estava instalada previamente no Campus Taguspark do Instituto Superior 

Técnico e fazia parte da composição do circuito de vigilância. 
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Figura 26 - Instalação da câmara de vigilância no equipamento 

Relativamente às adaptações necessárias para instalar a câmara no equipamento de Raios X, foi 

necessário fazer um pequeno orifício, onde passaria o varão roscado, no centro do quadro deslizante, 

sobre o qual a câmara inicial estava instalada. A montagem final está representada na figura 26. 

O problema adicional desta câmara é a sua interface de ligação com o computador onde está 

instalado o software de imagem. Dado que apenas tem disponível uma saída de vídeo analógica (S-

Video) é necessário instalar um conversor de vídeo no computador, ou seja, uma placa de aquisição 

de vídeo, que converta o vídeo analógico em vídeo digital. 

O sistema inicial também já tinha uma placa de aquisição de vídeo analógico, da marca Matrox. Após 

contacto com o fabricante para obter documentação detalhada das especificações e do 

manuseamento da placa, não se obteve sucesso, dado que a placa é um modelo descontinuado logo 

à data não havia informação disponível. 

Atendendo a que se tornava necessário adquirir uma nova placa de aquisição de vídeo, optou-se pelo 

modelo CCTV-USB01DVR comercializado pela empresa Bakaus [16]. Esta placa de aquisição 

externa tem duas entradas S-Video e permite resoluções ate 1440x1152. A ligação ao computador é 

feita pela porta USB 2.0, sendo igualmente a alimentação feita por ai. 

As imagens resultantes da implementação do conjunto - câmara analógica juntamente com a placa de 

aquisição, estão representadas nas figuras 27, 28, 29 e 30. 
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Figura 27 - Imagem em Raios X, tirada com a câmara de vigilância, no campo de 4,5'' 

 

Figura 28 - Imagem em Raios X, tirada com a câmara de vigilância, no campo de 4,5'', com alguma 
aproximação 
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Figura 29 - Imagem em Raios X, tirada com a câmara de vigilância, no campo de 6'' 

 

Figura 30 - Imagem em Raios X, tirada com a câmara de vigilância, no campo de 9'' 

Na tabela 5 está apresentado um comparativo das três câmaras testadas.  
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Tabela 5 - Comparação das três câmaras testadas 

Especificações Técnicas 

 

Bosch T YK 91 D [5] 
 

Logitech HD Pro Webcam 910 [14] 

 

Siemens VCM511-HV [15] 

Dimensões 140 x 131 x 222 mm (sem lente) 96 x 25 x 40 mm 60 x 50 x 109 mm (sem lente) 

Alimentação 240 VAC, 15 W Alimentação via porta USB (5V) 230 VAC, 5,0 W 

Resolução máxima 640 (horizontal) x 480 (vertical) 1920 (Horizontal) x 1080 (Vertical) 752 (Horizontal) x 582 (Vertical) 

Linhas por quadro 625 linhas/50 Hz ou 525 linhas/60 Hz 720 480 

Iluminação 
Valor de iluminação controlado 

automaticamente através de um módulo 
Correção automática de luz 0,092 Lux 

Relação sinal-ruído 55 dB  50 dB 

Controlo de ganho Ganho controlado eletronicamente Controlo automático de ganho 
Modo Automático (variável) ou modo fixo, 

de 0, 6, 12 ou 18 dB 

Balanceamento de brancos Limitador de brancos Automático Modo Automático 

Obturador eletrónico Adaptável a condições de iluminação N/A Controlo automático de abertura 

Compensação de luz de fundo 
Iluminação controla automaticamente 

com módulo eletrónico 
Ativa/Inativa 

Ativa/inativa ou uma entre quatro 

possibilidades 

Ótica 
Distância Focal 50 mm 3.7 mm 5 – 50 mm 

Abertura Ótica f/1,4 f/2 f/1,3 
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Analisando as imagens obtidas com os dois sistemas de aquisição testados, é possível 

observar a melhor qualidade de imagem conseguida com a câmara de vigilância mais placa de 

aquisição, em particular no campo de 4,5 polegadas. Tendo em atenção por exemplo, as pistas 

de circuito impresso, comparando a figura 23 com a figura 28, é nítido que as pistas estão mais 

salientes e distinguíveis na figura 28, correspondente à câmara de vigilância mais placa de 

aquisição, mesmo tendo em conta a superior resolução permitida com a Webcam. 

Isto é devido, em grande parte, à objetiva instalada na câmara de vigilância. Particularizando a 

análise para as características das objetivas, podemos ver, através da tabela 5, que não só a 

objetiva instalada na câmara de vigilância tem uma superior distância focal, como também 

apresenta uma abertura ótica superior (quando maior o parâmetro f/a, maior a abertura focal) 

[17]. 

O facto de a câmara de vigilância ter uma distância focal e abertura ótica superiores, faz com 

que, em particular devido à abertura ótica, se tenha uma maior incidência e captação de luz no 

sensor. Uma melhor iluminação do sensor permitirá um melhor contraste entre diferentes tons 

de cinzento. 

As características relacionadas com as objetivas estão explicadas em pormenor no Anexo A.1. 

A qualidade de imagem conseguida com a câmara de vigilância mais placa de aquisição, leva-

nos a concluir que uma câmara com uma objetiva de capacidade inferior a uma câmara 

semiprofissional não deve ser instalada num equipamento desta natureza. 

Instalada a câmara de vigilância mais a placa de aquisição como sistema de captura de 

imagem em Raios X, foi tirado o proveito de ter uma câmara de grande definição e pequenas 

dimensões e instalou-se a Webcam no topo do II, tal como está representando na figura 31, 

permitindo assim capturar imagens reais do objeto a ser analisado. 

 

Figura 31 - Webcam instalada no topo do II
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4. Sistema de Processamento 

Este capítulo está divido em três secções distintas. Cada uma dessas secções corresponderá 

às três ferramentas disponíveis na aplicação desenvolvida em MATLAB. O aspeto do menu 

geral está apresentado na figura 32. 

Em primeiro lugar é descrita a aplicação responsável pelo controlo remoto do equipamento de 

Raios X. Esta aplicação é chamada quando o utilizador pressiona o botão com a designação 

“Consola Remota”, no menu geral. Todo o processo associado a esta aplicação é desenrolado 

a partir do momento em que o utilizador pressiona o botão e as suas especificidades serão 

descritas. 

Na secção seguinte, serão descritos todos os procedimentos relacionados com a parte da 

aplicação que corresponde ao melhoramento de imagem a duas dimensões, que são 

desencadeados quando são pressionados os botões “Preview” ou/e o botão “Capturar 

 magem”. 

Por fim dedicar-se-á uma secção à descrição das técnicas de processamento de imagens a 

três dimensões. Apresentar-se-á uma implementação de um sistema de visualização e 

correspondentes resultados. 

 

Figura 32 - Aspeto do menu geral do programa de processamento de imagem 
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4.1. Controlo Remoto do Equipamento 

Este equipamento permite que uma série de funções sejam controladas remotamente por um 

computador. Para que isto seja possível, é necessário que o computador esteja ligado ao 

equipamento mediante uma interface série V.24 (RS 232C). A comunicação entre os dois 

equipamentos ocorre respeitando as seguintes definições [18]: 

1. A comunicação é feita com a interface série, em concordância com o protocolo V.24 

(RS 232C), com uma taxa de transmissão dentro do intervalo 110 – 19200 Baud. O 

formato de cada palavra transmitida é de 7 ou 8 bits por carater, com 1 ou 2 bits de 

paragem e com paridade par, impar ou nula [19]. O handshake de hardware é usado 

para sincronização. 

2. O computador irá funcionar como mestre e o equipamento de Raios X como escravo. 

Isto significa que o equipamento de Raios X apenas irá enviar dados mediante pedido 

(ou como resposta a um comando) do computador. 

3. Todas as transmissões efetuadas pelo computador são sucedidas de resposta pelo 

equipamento de Raios X, mesmo que a transmissão seja errónea. 

4. Todos os comandos registados são iniciados com um carater pertencente à tabela de 

palavras de 7 bits ASCII. 

5. Após o primeiro carater, podem seguir-se um ou mais carateres, dependendo do 

comando a ser transmitido. 

6. Todos os comandos são terminados com os carateres <CR> (0D hex) e <LF> (0A hex). 

O comprimento do comando não pode ser superior a 80 bytes, incluindo os carateres 

de terminação. 

7. O computador (mestre) transmite um comando e aguarda até 10 segundos pela 

resposta, caso não a receba, transmite o mesmo comando consecutivamente até cinco 

vezes. Caso haja um erro de transmissão, o último comando é igualmente enviado até 

cinco vezes. 

8. Para um dado comando, a palavra transmitida tem de incluir uma repetição dos 

parâmetros enviados, ou seja, a palavra irá incluir o carater respetivo, seguido dos 

parâmetros correspondentes (caso existam), seguido novamente do mesmo carater e 

dos parâmetros. 

O formato do comando está descrito em (4.1). 

         

 

 

Desta forma, quando se envia, por exemplo o comando “I40”, na realidade está a enviar-se o 

comando “I40I40” mais os carateres de terminação obrigatórios. 

Carater correspondente ao 

comando 

Parâmetros 

Repetição do comando a 

transmitir 

(4.1) 
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Utilizando a ligação série entre o equipamento de Raios X e o computador, desenvolveu-se 

através do MATLAB, um menu com o aspeto da figura 33. 

 

Figura 33 - Aspeto do menu de controlo remoto 

Os comandos implementados realizam os passos necessários para a colocação da máquina 

em funcionamento, incluindo o comando que ordena a ativação da bomba de vácuo, bem como 

o comando que coloca o aparelho a fazer Raios X. Existe igualmente uma secção deste menu, 

designada por “Raio X”, que controla os parâmetros do equipamento (corrente e tensão no tubo 

de Raios X, campo do Intensificador de Imagem, etc.). 

Botão DOOR 

Este botão pode manter-se pressionado ou solto. Quando o botão não está pressionado e é 

pressionado, de modo a manter-se nesse estado, é enviado o comando “O”, que corresponde 

a ordenar ao equipamento que abra a porta de serviço. Caso o botão tenha sido pressionado 

anteriormente e volte a ser pressionado de modo a ficar solto, é enviado o comando “Z”, que 

ordena o fecho da porta de serviço. Para cada um dos comandos, em caso de sucesso, o 

equipamento de Raios X retorna o carater “#”. Em caso de falha, é retornado o carater “$”. 

Botão RAIO X 

Tal como o botão DOOR, este botão pode igualmente manter-se pressionado ou solto. Quando 

o botão não está pressionado e é pressionado, de modo a manter-se nesse estado, é enviado 

o comando “E”, que corresponde a ordenar ao equipamento que desligue a radiação na cabina 

e abra a porta de serviço. Caso o botão tenha sido pressionado anteriormente e volte a ser 

pressionado de modo a ficar solto, é enviado o comando “S”, que ordena o fecho da porta de 

serviço e ativa a emissão de radiação na cabina. Para cada um dos comandos, em caso de 

sucesso, o equipamento de Raios X retorna o carater “#”. Em caso de falha, é retornado o 
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carater “$”. De referir que a radiação apenas é iniciada caso o tubo de Raios X já se encontre 

no valor de vácuo necessário, caso não esteja, é transmitido o código de erro e irá ser 

disponibilizada, no visor, a informação relativa a esta situação. 

Botão INICIALIZAÇÃO 

Este botão, uma vez pressionado, volta ao seu estado inicial e envia o comando “M108”, 

responsável por indicar ao sistema que o utilizador pretende a sua inicialização. A inicialização 

consiste em ligar a bomba de vácuo e, quando tenha sido obtido o vácuo necessário, realizar 

uma operação de teste ao tubo de Raios X. Esta operação de teste corresponde a ativar a 

radiação na cabina com sucessivos valores de tensão (kV) e corrente (uA). O equipamento 

retorna o carater “#” caso o comando seja sucedido e, em caso de operação errónea, o carater 

“$”. Caso a bomba de vácuo já esteja em operação e o valor de vácuo necessário já tenha 

sido atingido, o equipamento não realiza qualquer ação, mantendo a bomba de vácuo no seu 

estado atual. 

Botão FECHAR 

Este botão simples não envia qualquer comando para o equipamento de Raios X, tem antes a 

função de encerrar a porta de comunicação série e encerrar o menu de controlo remoto. 

De seguida irá ser descrita a troca de mensagens necessárias à alteração dos parâmetros do 

equipamento de Raios X, parâmetros estes agrupados na secção “X-Ray Parameters”. 

Corrente Tubo (Corrente no tubo de Raios X, em uA) 

Nesta caixa de introdução é possível alterar a corrente no tubo de Raios X. Quando o 

programa é inicializado é apresentado, na caixa de texto, o valor da corrente inicial no tubo. 

Para isto é enviado o comando “I” e, uma vez que não são introduzidos valores, é retornado o 

valor atual da corrente no tubo pelo equipamento de Raios X para o computador. 

A partir do momento em que é obtido o valor inicial da corrente, de cada vez que o utilizador 

pressione a tecla ENTER, é enviado o comando “Ixxx”, sendo as letras ‘x’ os valores 

introduzidos na caixa de texto. Em caso de sucesso é sempre retornado o carater “#” e, em 

caso de erro, o carater “$”. 

Tensão Tubo (Tensão no tubo de Raios X, em kV) 

Da mesma forma que para a corrente no tubo, esta caixa de introdução de texto regista o valor 

da tensão no tubo de Raios X. Quando o programa é inicializado, é mostrado o valor da tensão 

inicial, enviando o comando “U” e registando o valor de retorno do equipamento de Raios X. 

Assim que é obtido o valor inicial da tensão, de cada vez que o utilizador pressione a tecla 

ENTER, é enviado o comando “Uxxx”, sendo as letras ‘x’ os valores introduzidos na caixa de 

texto. Em caso de sucesso é sempre retornado o carater “#” e, em caso de erro, o carater “$”. 



 
 

Página 43 

 

Timer (Tempo durante o qual o Raios X vai estar ativo, em segundos) 

Nesta caixa de introdução é possível variar a quantidade de tempo durante o qual o 

equipamento vai permanecer continuamente a fazer Raios X. Definindo um valor para o tempo, 

a partir do momento em que se ordena a ativação dos Raios X, o valor introduzido vai 

decrescendo. 

Quando o programa é inicializado, é mostrado o valor inicial do tempo, enviando previamente o 

comando “T” e registando o valor de retorno do equipamento de Raios X. 

Logo que é obtido o valor inicial da tensão, de cada vez que o utilizador pressione a tecla 

ENTER, é enviado o comando “Txxxx”, sendo as letras ‘x’ os valores introduzidos na caixa de 

texto. Em caso de sucesso é sempre retornado o carater “#” e, em caso de erro, o carater “$”. 

Intensificador (Campo do Intensificador de Imagem escolhido) 

Este menu de seleção permite alternar entre o campo do intensificador escolhido. Tal 

como está indicado na figura 34, existem três opções de escolha, correspondentes 

aos três campos do intensificador. Dependendo da escolha do utilizador podem ser 

enviadas as seguintes mensagens: 

3.1 Campo de 4.5 polegadas – a mensagem enviada é “V2”. 

3.2 Campo de 6 polegadas – a mensagem enviada é “V1”. 

3.3 Campo de 9 polegadas – a mensagem enviada é “V0”. 

Em caso de sucesso é sempre retornado o carater “#” e, em caso de erro, o carater “$”. 

Quando o programa é inicializado, é mostrado o campo selecionado na caixa de texto estático 

à direita, enviando previamente o comando “V” e registando a resposta do equipamento 

relativa ao campo selecionado inicialmente. 

Focus Offset (Alinhamento do Foco) 

Nesta caixa de introdução é possível alterar o valor de alinhamento do foco do tubo de Raios X. 

Quando o programa é inicializado, é apresentado, na caixa de texto, o offset inicial. Para isto é 

enviado o comando “Q” e, uma vez que não são introduzidos valores, é retornado o valor atual 

da corrente no tubo pelo equipamento de Raios X para o computador. 

A partir do momento em que é obtido o valor inicial de offset, de cada vez que o utilizador 

pressione a tecla ENTER, é enviado o comando “Qxxx”, sendo as letras ‘x’ os valores 

introduzidos na caixa de texto. Em caso de sucesso é sempre retornado o carater “#” e, em 

caso de erro, o carater “$”. 

Centering Offset X e Y (localização física do desvio do foco) 

Figura 34 - 
Opções de 
seleção do 
campo do II 
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Nestas duas caixas de introdução é possível alterar o valor para offset horizontal (X) e vertical 

(Y). Quando o programa é inicializado, é apresentado, na caixa de texto, o desvio em X e em Y 

inicial. Para isto é enviado o comando “:” para o valor em x e é enviado o comando “.” para o 

valor em Y, e, uma vez que não são introduzidos valores, são retornados os valores atuais. 

A partir do momento em que são obtidos estes valores, de cada vez que o utilizador pressione 

a tecla ENTER, é enviado o comando “:xxx” para o desvio em X e o comando “.xxx” para o 

valor em Y, sendo as letras ‘x’ os valores introduzidos na caixa de texto   m caso de sucesso é 

sempre retornado o carater “#” e, em caso de erro, o carater “$”. 

Botão Actualizar 

Este botão simples tem como funcionalidade atualizar todos os parâmetros do equipamento de 

Raios X presentes neste menu, enviando para isso todos os comandos anteriormente 

descritos, consoante o parâmetro atualizado. 

É importante referir que para permitir o controlo remoto do equipamento foi necessário realizar 

algumas modificações no sistema de processamento do equipamento, de modo a ativar estas 

especificações. Para isto foi necessário editar o ficheiro de texto das configurações de 

arranque, em particular a linha designada por Operation [18], colocando este parâmetro com o 

valor ‘2’, que corresponde a permitir o controlo remoto por computador externo  

Na figura 77, está presente um diagrama de blocos que representa os passos tomados pela 

aplicação de controlo remoto, durante a sua aplicação. 
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4.2. Processamento da Imagem a Duas Dimensões 

A imagem obtida através do sistema de aquisição revela a existência de bastante ruído e 

alguma carência de definição. Através das ferramentas disponíveis na Image Processing 

Toolbox [20] do MATLAB foi possível obter uma imagem mais definida. 

As operações de processamento de imagem foram separadas em pré-visualização e aquisição 

de imagem. 

A pré-visualização da imagem é útil para mover o objeto, utilizando os joysticks, permitindo 

assim destacar uma determinada área do mesmo. Pode ser feito recorrendo ao monitor externo 

de visualização (figura 14), ou a um submenu da aplicação geral de processamento.  

Pressionando o botão “Preview”, é mostrado o submenu da figura 35. Na execução do menu, 

são criados dois descritores associados a cada um dos sistemas de aquisição: o sistema 

constituído pela câmara de vigilância mais placa de aquisição e webcam, instalada no topo do 

II e que fornece uma imagem real do objeto a analisar. 

Com a associação dos dois descritores, é possível ter uma pré-visualização de cada um deles 

separadamente, através dos botões “ magem Real” e “Preview Raio X”, que, de uma forma 

exclusiva, alternam a imagem que é mostrada no retângulo branco que se encontra por cima 

dos respetivos botões, da seguinte maneira: 

 “ magem Real” – Pré-Visualização da webcam (figura 36). 

 “Preview Raio X” – Pré-Visualização do objeto em Raios X. 

 

 

Figura 35 - Aspeto do menu de pré-visualização e manuseamento da imagem obtida na câmara do 
equipamento 
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Figura 36 - Imagem real do objeto a analisar 

Passando a poder recolher imagens dos dois descritores, é possível observar através deste 

menu (figura 35) de que forma é afetada a imagem quando são alterados os parâmetros: 

Brilho, Contraste e Saturação. Entende-se o brilho como a luminosidade do objeto iluminado, 

contraste como a capacidade de distinguir entre vários objetos em relação ao pano de fundo e 

a saturação como a pureza da cor. Poderiam ter sido objeto de estudo outras propriedades da 

imagem, todavia tomaram-se estas três propriedades como as suficientes para alcançar o 

objetivo proposto neste projeto.  

Clicando no botão “Amostras” é possível ver o efeito da variação dos valores de brilho, 

contraste e saturação, em relação aos valores pré-definidos, numa imagem pré-visualizada, 

representada através da figura 37. De referir que os valores pré-definidos que podem 

igualmente ser introduzidos através do botão “Valores Originais”, são: Brilho = 128, Contraste = 

64 e Saturação = 64. 

 

Figura 37 - Sequência de nove imagens com diferentes valores de brilho, contraste e saturação 
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Clicando no botão “Prosseguir” do menu de pré-visualização ou no botão “Capturar  magem” 

do menu geral (figura 32), passamos à opção de capturar imagem e aqui entram as operações 

implementadas no melhoramento da imagem, ainda a duas dimensões. 

Antes da captura de imagem é necessário saber em que campo está a trabalhar o II, de forma 

a definir em que pasta será guardada a imagem. A informação é pedida ao utilizador, através 

do quadro mostrado na figura 38. 

 

Figura 38 - Aspeto do quadro invocado dentro da opção de captura de imagem 

Poder-se-ia obter o campo em uso através do controlo remoto. Todavia, isso seria assumir que 

o utilizador iria sempre utilizar esta ferramenta, o que nem sempre acontece. Optou-se por ser 

o próprio utilizador a indicar o campo em utilização. 

Selecionado o campo em utilização, é iniciado o processo de captura de imagem. Cada 

imagem terá sempre uma resolução de 720 pixels na horizontal e 576 pixels na vertical. Isto 

significa que, no MATLAB, cada imagem é representada por uma matriz de 720 colunas e 576 

linhas. Se estivesse a ser adquirida uma imagem com cor, por cada imagem, seriam criadas 

três matrizes, correspondentes às componentes RGB da cor. Como estamos a adquirir 

imagens a preto e branco, é apenas criada uma matriz de 576x720, na qual cada elemento 

corresponde a um valor entre 0 e 255, sendo que, o valor 0 corresponde à cor preta e 255 à cor 

branca. Os valores intermédios são os vários tons de cinzento. 

 Média Temporal 

Em qualquer processo de aquisição de imagem existe o problema do ruído na imagem. Uma 

imagem pode conter ruído de várias naturezas, podendo ser ruído introduzido pelos 

componentes eletrónicos (principalmente componentes ativos) e o ruído inerente à conversão 

da imagem radiológica para a imagem no espectro visível, ou seja, ruído devido à própria 

natureza do equipamento. 

O sistema de aquisição está protegido por uma caixa negra de ferro, aberta apenas na face 

inferior (de modo a saírem os cabos). Esta cobertura permite que apenas a iluminação vinda do 

II (a imagem) seja capturada pelo sistema de aquisição. Todavia, tendo em conta a abertura 

descrita anteriormente, alguma luz externa poderá incidir na objetiva da câmara, influenciando 

o ruído na imagem adquirida. 
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Para eliminar o ruído na imagem, ou pelo menos a sua maior parte, recorreu-se a um processo 

denominado média temporal. Este processo consiste em capturar uma série de imagens 

sequenciais (neste caso serão tiradas vinte imagens consecutivas) de uma mesma área 

estática do objeto, e fazer uma média aritmética, pixel a pixel entre as vinte imagens. Um 

exemplo da execução deste processo está apresentado nas tabelas 6,7 e 8. Nas tabelas 6 e 7 

temos uma parte da matriz que corresponde a duas dessas vinte imagens, naturalmente 

independentes e, na tabela 8 temos a média de cada pixel. 

 

 

 

                 Tabela 7 - Valores Píxel Imagem 2 

60 60 41 

60 36 60 

60 80 60 

47 60 35 

Tabela 8 - Média dos valores de pixel 

Quanto maior o número de imagens utilizadas para fazer a média entre si, menor será o erro 

da imagem final. Por exemplo, para 16 imagens ‘ponderadas’, o fator de redução de ruído será 

de 4 [21]   xiste, todavia, um limite de imagens que se podem ‘ponderar’: a média entre duas 

imagens demora cerca de 0,03 segundos (para um processador de 2 GHz de frequência) [21], 

ou seja, quanto mais imagens se ‘ponderam’ (quanto maior o número de imagens a submeter à 

média), menor o ruído, mas maior será o tempo que durará para executar a média, afetando 

assim a inspeção em tempo real. 

Além do processo de média temporal, poder-se-ia ter igualmente utlizado um processo de 

média espacial, ou seja, realizar, para uma imagem isolada, uma média entre cada pixel e os 

seus vizinhos, todavia, como o objetivo é distinguir pequenos defeitos no objeto a analisar e 

este processo tende a diminuir o contraste, não será considerado. 

4.2.1. Técnicas de Melhoramento de Imagem 

Como já foi mencionado anteriormente, existe um grande conjunto de fatores que afetam a 

qualidade da imagem. Através das ferramentas disponíveis na “Image Processing Toolbox” do 

MATLAB, que integra um enorme conjunto de ferramentas de tratamento e manuseamento de 

imagem, foram implementadas as seguintes ferramentas [22] [23] [24] [25] [26] [21]: 

Melhoramento da imagem com o objetivo de tornar a informação mais nítida: 

60 60 70 

60 12 60 

60 150 60 

44 60 10 

60 60 12 

60 60 60 

60 10 60 

50 60 60 

Tabela 6 – Valores Pixel Imagem 1 
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 Compensação do histograma – Redistribui as valores de intensidade de cada pixel, 

dentro dos limites possíveis (256 escalas de cinzento). 

 Máscara de nitidez – desfoca a imagem e posteriormente subtrai-a à imagem inicial, 

fornecendo uma imagem mais nítida. 

Processos Matemáticos que realizam uma série de funções comuns: 

 Adição de imagens – Soma duas imagens, pixel a pixel. 

 Subtração de imagens - Subtrai duas imagens, pixel a pixel. 

 Adição, subtração, multiplicação e divisão por um valor escalar – aplica, para uma dada 

operação algébrica, o mesmo valor constante especificado pelo utilizador, a todos os 

pixels de uma imagem. 

Filtragem de ruído de várias naturezas: 

 Eliminação de possíveis pixels “mortos” oriundos da câmara. 

 Média temporal. 

Centragem da zona correspondente à imagem de Raios X, eliminando a zona escura que é 

irrelevante para a análise. 

Deteção de limites, aplicação de algoritmos com o objetivo de detetar diferenças de contraste, 

melhorando a análise (método canny) [20].  

Ajuste de contraste através da função sigmoide [22]: 

 Aplicação da função sigmóide à imagem – a função sigmoide, cujo nome deriva da 

forma em “S” (Sigma) do seu gráfico, vai alterar os limites de intensidade de pixel para 

um intervalo entre 0 e 1. A equação desta função é dada por (4.2): 

 ( )  
 

     ( )  
 

No presente caso, a função g(x) será g(x) = ganho*(valor de corte – imagem), ou seja, 

o valor de corte será o valor de cinzento normalizado (o valor a partir do qual o 

contraste é aumentado ou diminuído). Os valores de corte e ganho são introduzidos 

pelo utilizador. Esta função é executada pixel a pixel. 

No diagrama presente na figura 78 é possível ter uma ideia de execução do programa, passo a 

passo. 

Os resultados obtidos através das diversas operações de tratamento e melhoramento de 

imagem são apresentados nas figuras 39, 40, 41, 42, 43 e 44. 

Na figura 39 temos uma imagem capturada do sistema de aquisição, sem qualquer tipo de 

processamento e, como podemos observar, contém uma boa quantidade de ruído. 

A imagem da figura 40 engloba ferramentas descritas anteriormente. A principal ferramenta 

presente é a média temporal. A imagem resulta da soma aritmética de todas as imagens, pixel 

(4.2) 
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a pixel, e da posterior divisão pelo número de imagens (20), igualmente pixel a pixel. De 

seguida é eliminada a área exterior ao círculo que engloba a imagem, bem como a remoção 

dos pixels “mortos”, realizando uma média espacial dos pixels circundantes. 

A imagem da figura 41 integra as operações descritas para a figura 40 com a compensação de 

histograma. 

A imagem da figura 42 aplica a função sigmoide, com um ganho de 5 e um valor de corte de 

0.5, à imagem presente na figura 41.  

Na figura 43 é inicialmente criada uma imagem desfocada da imagem presente na figura 42. À 

imagem inicial (figura 42) é então subtraída esta imagem desfocada, conseguindo assim uma 

imagem final mais nítida. 

É a imagem presente nesta figura 43 que vai ser então objeto de análise, sendo a partir dela 

que será retirada parte da informação necessária para a deteção de erros, isto claro, ainda a 

duas dimensões. 

Por fim, é feita a deteção de limites dos objetos integrantes da imagem (figura 44), ou seja, 

nesta imagem só é possível observar transições de contraste. Zonas com um mesmo valor de 

cinzento são vistas a negro, ficando a branco as transições entre essas zonas. 

Todas estas imagens são guardadas em disco, disponíveis para futura análise. Todavia, serão 

as imagens presentes nas figuras 43 e 44 que fornecerão grande parte da informação 

necessária para uma análise a duas dimensões. Através da figura 43 é possível recolher 

informação referente ao conteúdo de um componente constituinte do objeto, pequenos defeitos 

relativos a ligação de componentes e falhas nas uniões das pistas de cobre. 

Com a informação presente na figura 44 é possível recolher informação relativa a uma falha 

muito frequente, que é a má ligação entre componentes, ou seja, a falha de contacto elétrico 

pelas pistas de cobre e soldaduras. 
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Figura 39 - Imagem sem processamento  

 

Figura 40 - Média de 20 imagens 
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Figura 41 – Imagem obtida por compensação de histograma 

 

Figura 42 – Imagem obtida por ajuste de contraste com função sigmóide 
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Figura 43 - Máscara de nitidez 

 

Figura 44 - Deteção de limites 



4.3. Processamento de Imagem a Três Dimensões 

Nesta secção descrevem-se os princípios e ferramentas desenvolvidas com o objetivo de reconstruir 

um objeto tridimensional a partir de projeções bidimensionais. De modo a atingir-se o objetivo 

proposto, foi feita uma pesquisa aprofundada sobre os métodos existentes de reconstrução 

tridimensional, baseados em equipamentos de Raios X [27].  

Neste campo de estudo, o sistema mais eficiente e globalizado, é a TAC (Tomografia Axial 

Computorizada) ou Tomografia [28]. Desde que foi introduzida em meados de 1970, surgiram várias 

técnicas associadas, tais como a MRI, a medicina nuclear (PET e SPECT), a formação de imagens 

por ultrassom e o sistema STATSCAN da empresa Lodox [29]. 

Numa tomografia são criadas imagens bidimensionais de planos ou cortes (tomos = corte) do 

paciente, a partir de várias projeções. Um pormenor importante de referir é que a TAC consegue 

obter um contraste superior para a imagem do que o sistema de Raios X simples. Há essencialmente 

dois tipos de TAC com radiação ionizante: a de transmissão de Raios X, que tem como ênfase o 

estudo anatómico e a que tem foco no estudo de um material. Na tomografia por transmissão de 

Raios X com ênfase num material, situação presente neste projeto, o objeto é colocado entre uma 

fonte de Raios X e um detetor, e estes são movidos em conjunto no plano que se quer estudar.  

As maiores contribuições para o desenvolvimento da TAC foram prestadas pelos matemáticos e 

engenheiros Radon (1917), Cormack (1963) e Hounsfield (1973) [30] [28] [31]. 

A contribuição de Radon, encabeçada pela transformada de Radon, é um marco na TAC, tendo 

revolucionado as técnicas de análise de materiais por via de Raios X e, as ferramentas resultantes do 

seu trabalho foram aplicadas para alcançar o objetivo proposto neste projeto. 

A abordagem tomada foi a seguinte: 

1) Obtenção de várias projeções (imagens em Raios X), tiradas ao objeto colocado apenas 

numa posição (eixo z inalterado), sendo essa a posição de reconstrução, variando as 

coordenadas x e y. 

2) Construção de um conjunto de sinogramas (número esse correspondente ao número de 

linhas verticais da imagem, ou seja, linhas no eixo z) que agrupem todas as projeções para 

cada linha, em todas as linhas. 

3) Cada reconstrução feita a partir de cada sinograma dará origem a um corte reconstruído, feito 

perpendicularmente ao objeto (paralelo aos eixos x e y), através da transformada inversa de 

Radon. 

4) A zona do corte que corresponde ao objeto é colocada com uma cor (utilizando os valores 

obtidos pela função do MATLAB) e a restante colocada a transparente. 

5) Cada corte é colocado num gráfico tridimensional, na posição correspondente. Por exemplo: 

corte 1 colocado na horizontal (paralelamente aos eixos x e y), na altura correspondente ao 

número do corte, ou seja, com z igual a 1. 
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De seguida irão ser apresentados os conceitos importantes para a implementação desta parte do 

projeto. 

4.3.1. Transformadas de Radon 

Introduzida em 1917 por Johann Radon, a transformada de Radon é, matematicamente, uma 

transformada integral na qual uma função f é integrada sobre linhas retas [32]. Um objeto pode ser 

representado por um gráfico que representa a série dos integrais dos valores de f ao longo de uma 

linha. Considerando uma linha L que faz um ângulo Ф com o sistema de eixos onde está 

representado o objeto em estudo (figura 45), podemos descrever a equação da reta L como (4.3): 

x   xcos( )   sin( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma iremos obter a equação (4.4) para a projeção (pФ(x’)) para um dado ângulo Ф. 

R {f(x, )}    p (x
 )    ∬ f(x, ) (xcos( )   sin( )- x  dx d 

  

- 
  

Temos assim a transformada de Radon para um dado ângulo, no entanto, para se ter a transformada 

segundo uma linha para uma função f, que será o foco de interesse, é necessário calcular (4.5): 

R{f(x, )} ∫ f(x(l), (l))dl
 

 

A transformada de Radon goza de duas propriedades que serão úteis durante a realização do 

trabalho: 

1) Periodicidade em 2𝜋 (360º), ou seja, a projeção feita segundo um ângulo 𝜙 ou 𝜙+2𝜋 é a 

mesma. 

2) Simetria em 𝜋, a projeção feita segundo um ângulo 𝜙 ou 𝜙±𝜋 é simétrica. Assim, não é 

necessário realizar o integral em 𝜙 desde −∞ até +∞, mas apenas garantir que se cobre um 

arco de 180°. 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

Figura 45 - Sistema de eixos de uma linha arbitrária 
desfasada de ϕ em relação aos eixos de referência 
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4.3.2. Sinograma 

Tendo obtido cada projeção e tiradas imagens em Raios X do mesmo objeto, variando apenas o 

ângulo (eixos x e y), é possível organizar cada projeção, linha a linha, num gráfico. O eixo horizontal 

corresponde ao ângulo sobre o qual a imagem foi rodada e o eixo vertical à projeção (ou ‘sombra’ , do 

objeto afetado de uma dada rotação, projetada no detetor. 

A esta organização bidimensional é dado o nome de sinograma. A figura 46 mostra 

esquematicamente o princípio das projeções e a representação do sinograma. Na figura 47 temos um 

exemplo de um sinograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Reconstrução do Objeto 

Para realizar a reconstrução do objeto a partir das suas projeções é necessário ter em conta as suas 

limitações, nomeadamente a sua robustez. Pequenas perturbações nos dados podem produzir 

grandes oscilações nos resultados. É importante ter em consideração que, seja qual for o método 

empregue na reconstrução, é conveniente ter o maior número possível de projeções para um 

mesmo objeto e, assegurar que o deslocamento angular é preciso, ou seja, que se tiram o maior 

número de projeções e que a variação angular entre elas é o mais precisa possível. 

Figura 46 - a) Variação da posição do detetor em relação ao objeto, provocando diferentes 
sombras. b) Sinograma correspondente às várias projeções 

Figura 47 - Exemplo de um sinograma com um círculo centrado em 40 

Detetor 
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É importante ter em consideração que apenas no fim do processo é obtida uma reconstrução 

tridimensional, uma vez que os métodos de reconstrução se referem a uma reconstrução 

bidimensional. 

Existem dois caminhos possíveis para a reconstrução a partir das suas projeções. A primeira é a 

discretização da transformada de Radon, ou seja, aproximar os integrais de linha e calcular uma 

solução do “sistema linear” resultante empregando um método iterativo. Este era o método utilizado 

nos primórdios da TAC, tendo sido posto de parte posteriormente. 

A segunda possibilidade é utilizar a transformada inversa de Radon. Este método é vulgarmente 

designado por Filtered BackProjection [33], ou em português, Retroprojeção Filtrada. Será este o 

método utilizado neste projeto, através da função presente na Image Processing Toolbox do 

MATLAB, denominada iradon [34]. 

4.3.4. Retroprojeção Filtrada 

O método de retroprojeção simples não é o inverso da operação de projeção. Portanto, simplesmente 

retroprojetar os valores das contagens das projeções não reconstituirá a função original f(x,y), mas 

sim uma versão da função f(x,y) “borrada”   sto deve-se ao facto de a localização exata da fonte ser 

desconhecida.  

Para se poder introduzir o conceito de retroprojeção filtrada, ou simples, é necessário compreender 

como é feito o processamento do sinograma. 

Todos os métodos de transformação, baseados na inversa da transformada de Radon são deduzidos 

a partir do teorema de projeção, expresso na igualdade (4.6): 

R
- 
   2

- 
   

Ou seja, introduzindo o conceito do teorema do limite central (que diz que a transformada de Fourier 

unidimensional de uma projeção da imagem segundo um ângulo específico ϕ é igual à transformada 

de Fourier bidimensional da imagem), a transformada inversa de Radon é a composição de uma 

transformada de Fourier - F1 e, uma transformada inversa de Fourier - F2
-1

, bidimensional. A 

demonstração desta igualdade foge ao âmbito do projeto, sendo por isso omissa, podendo, todavia, 

ser consultada em [28], [35] e [31]. 

Este método é executado corte a corte. Para cada pixel de um corte, ou imagem, com coordenadas 

[m n], a contribuição da projeção obtida segundo o ângulo ϕ, medido em relação à vertical, é 

calculado determinando o valor de r (a distância ao centro dessa projeção), empregando a expressão 

(4.3), com x’ = r, x = n e y = m. 

Exceto para os casos de ϕ = 0º, 90º, 180º e 270º, o valor de r dificilmente será inteiro. Tendo obtido o 

seu valor, o valor da retroprojeção v(r), será calculado através de interpolação. A interpolação é 

necessária para gerar uma função que relacione os pontos em diferentes projeções. 

(4.6) 
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 Existem vários tipos de interpolação: 

1) Interpolação através do vizinho mais próximo (Nearest-neighbor interpolation) – método 

de interpolação determinista no qual o valor estimado é sempre igual à sua amostra mais 

próxima. 

2) Interpolação linear (Linear interpolation) – método de interpolação que emprega uma 

função linear p(x) (polinómio de primeiro grau). 

3) Interpolação por Spline (Spline interpolation) – interpolação feita através de uma curva 

previamente determinada e definida por dois ou mais pontos de controlo, denominados nós. 

São permitidos outros métodos de interpolação pelo MATLAB, mas não foram considerados. 

Numa imagem em Raios X, não basta retroprojetar as sucessivas retroprojeções obtidas para cada 

variação angular, uma vez que o resultado seria uma imagem tomográfica de baixa resolução 

espacial, sem qualquer utilidade. Surge então a necessidade de filtragem prévia. 

É possível entender a necessidade de filtragem através das imagens presentes na figura 48. Na 

imagem 48-a) temos uma imagem que faz parte da biblioteca do MATLAB, disponível para utilizar 

como teste e designada como Phantom de Shepp-Logan. Esta imagem é uma representação de um 

corte do tórax humano. Na imagem 48-b) temos a reconstrução da imagem presente em 48-a), 

filtrada. Na imagem 48-c) está presente uma reconstrução ausente de filtragem. 

 

Figura 48 - a) Phantom de Shepp-Logan b) Retroprojeção filtrada c) Retroprojeção não filtrada 

 

Os filtros possíveis são: 

1) Ram-Lak – Filtro em formato de rampa, usado por predefinição. Uma vez que é muito 

sensível ao ruído, é o menos utilizado. Todos os outros são uma combinação deste e 

multiplicam-no por uma janela que enfatiza as altas frequências (figura 49). 

 

 

2) Shepp-Logan – Multiplica o filtro de Ram-Lak por uma função seno (figura 50). 

 

 

 

3) Cosine – Multiplica o filtro de Ram-Lak por uma função cosseno (figura 51). 

Frequência Normalizada Figura 49 - Filtro de Ram-Lak 

Frequência Normalizada Figura 50 - Filtro de Shepp-Logan 
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4) Hamming – O filtro de Ram-Lak é multiplicado por uma janela de Hamming (figura 52). 

 

 

 

5) Hanning – O filtro de Ram-Lak é multiplicado por uma janela de Hanning (figura 53). 

 

 

 

6) None – Retroprojeção não filtrada. 

Um parâmetro importante é o número de projeções, tiradas em ângulos diferentes do mesmo objeto. 

Quanto maior for o número de projeções, melhor será a qualidade da imagem reconstruída. Na figura 

54 podemos observar este efeito. Na imagem 54-a) temos uma reconstrução do Phantom de Shepp-

Logan com 18 projeções, na figura 54-b) temos uma reconstrução com 36 projeções e na figura 54-c) 

temos uma reconstrução com 90 projeções. 

 

 

 

 

 

 

4.3.5. Implementação 

Para o estudo do método implementado foram sujeitos a teste três objetos: 

 Objeto 1 - Um parafuso com uma fissura com cerca de 2 mm feita propositadamente, e uma 

porca enroscada (figura 55), com exemplos de projeções na figura 56, contidas na tabela 9. 

Esta fissura foi feita deliberadamente para que a sua identificação após a reconstrução seja 

possível. 

 Objeto 2 - Um objeto com um formato oval, da marca Kinder (figura 57), com exemplos de 

projeções na figura 58, contidas na tabela 10. Este objeto é constituído por materiais de 

Frequência Normalizada 

Figura 51 - Filtro de Cosseno 

Frequência Normalizada 

Figura 52 - Filtro de Hamming 

Frequência Normalizada 

Figura 53 - Filtro de Hanning 

a) 18 Projeções b) 36 Projeções 

c) 90 Projeções 

Figura 54 - Reconstrução da imagem para: a) 18, b) 36 e c) 90 projeções 
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baixas densidades, tendo a sua análise permitido provar que é possível realizar a 

reconstrução para as mais pequenas densidades e doses de radiação (a reconstrução foi 

feita para valores de tensão e corrente no tubo, respetivamente, de 25 kV e 700 mA), 

comparativamente a doses mais elevadas, necessárias para objetos de maior densidade, 

como por exemplo o parafuso.  

 Objeto 3 - Um condensador (40  F) de grandes dimensões (figura 59), com exemplos de 

projeções na figura 60, contidas na tabela 11. Para este objeto foram captadas projeções 

com o campo de 9 e 4,5 polegadas. Com o campo de 9 polegadas foi possível visualizar os 

efeitos da distorção. Através do campo de 4,5 polegadas foi possível obter uma reconstrução 

dos constituintes internos do condensador, particularmente das ligações aos seus terminais. 

O primeiro passo foi obter as projeções segundo os diferentes ângulos, para cada objeto, ao longo 

dos 360º graus. Para isto, os objetos foram posicionados paralelamente ao eixo vertical e foi utilizado 

apenas o joystick correspondente ao movimento (Vr(y)), descrito no capitulo 2 deste trabalho. O 

número de projeções, para cada objeto, está representado nas tabelas 9, 10 e 11. 

Cada projeção é armazenada numa matriz de inteiros, com 516 linhas por 481 colunas, 

correspondendo cada pixel a uma intensidade de cinzento (0 – preto e 255 – branco). 

 

Tabela 9 – Dados relativos à análise do objeto 1 (parafuso) 

Número de 

Projeções 
Imagem Real do Objeto Algumas Projeções capturadas 

67 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 – Projeções do parafuso nos 

seguintes ângulos: a) 0º b) 90º c) 180º e d) 270º 

Figura 55 - Parafuso com a fissura 
assinalada a vermelho 

a) b) 

c) d) 
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Tabela 10 - Dados relativos à análise do objeto 2 (Ovo Kinder) 

Número de 

Projeções 
Imagem Real do Objeto Algumas Projeções capturadas 

65 

  

 

Tabela 11 - Dados relativos à análise do objeto 3 (Condensador) 

Número de 

Projeções 
Imagem Real do Objeto Algumas Projeções capturadas 

75 

 

Figura 59 - Condensador 

 

Para cada linha de cada projeção capturada foi criado o respetivo sinograma, perfazendo 516 

sinogramas. O eixo vertical de todos os sinogramas terão sempre dimensão igual ao número de 

colunas das projeções (481 colunas) e o eixo horizontal varia consoante o número de projeções 

tiradas para esse objeto.  

Tendo obtido os sinogramas para cada linha, é aplicado o passo principal deste método, a 

reconstrução através da transformada inversa de Radon. A função iradon recebe como parâmetros: 

1) o sinograma; 2) o vetor dos ângulos correspondentes a cada projeção; 3) o tipo de interpolação; 4) 

o tipo de filtro; 

Figura 57 - Ovo Kinder 

a) b) 

c) d) 

Figura 58 - Projeções do Ovo Kinder 
nos seguintes ângulos: a) 0º b) 90º 

c) 180º e d) 270º 

a) b) 

c) d) 

Figura 60 - Projeções do Condensador no 
campo de 9'' para os ângulos: a) 0º b) 

170º e para o campo de 4.5'' nos ângulos: 
c) 0º d) 270º 
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Sendo o sinograma e o vetor dos ângulos conhecidos, resta escolher o tipo de interpolação e o filtro 

que se pretende usar. Realizou-se uma reconstrução com interpolação através do vizinho mais 

próximo e interpolação linear. Ambos resultam numa reconstrução muito idêntica e bastante rápida 

logo, escolheu-se aquela que, aparentemente disponibilizava mais pontos, a interpolação ao vizinho 

mais próximo. 

Em relação ao tipo de filtro, foram testados os cinco tipos de filtro possíveis. Os resultados estão 

presentes na figura 61. Como se pode observar, os filtros de Hanning e Hamming são aqueles que 

apresentam melhores resultados e, voltando a ter em conta os tempos de processamento da 

reconstrução pelo MATLAB, foi tomada a decisão de utilizar o filtro de Hanning. A função iradon 

multiplica o filtro escolhido pelas projeções, no domínio da frequência (aplicando a transformada de 

Fourier). As projeções são preenchidas com zeros numa potência de 2 antes da filtragem, para 

prevenir o alising no domínio espacial e, para aumentar a velocidade da transformada de Fourier. 

 

 

 

 

 

 

 

É importante referir que a função iradon assume que o centro das projeções esta definido a meio do 

eixo vertical. 

Tendo todas as linhas reconstruídas através do método de retroprojeção filtrada, o objetivo é 

“empilhar” as reconstruções bidimensionais, de forma a obter um modelo tridimensional. Para isto 

recorreu-se, inicialmente, aos valores retornados pela função iradon. 

A função iradon retorna uma matriz com as mesmas dimensões da matriz correspondente à 

projeção. Os índices da matriz retornada serão tanto maiores quanto menor a intensidade da sombra 

da projeção, nessa posição. Quer dizer-se com isto que, uma zona mais escura (provavelmente 

pertencente a uma zona revelante do objeto) irá ser representada com índices de valor inferior, 

possivelmente negativos, se a filtragem não for robusta. Desta forma, para cada imagem retornada, 

foi estabelecido que os índices de valor superior corresponderiam à cor transparente e os índices de 

Figura 61 - Reconstrução de um corte aleatório do parafuso, recorrendo aos filtros: a) Sem Filtro; b) 

Ram-Lak; c) Shepp-Logan: d) Cosine; e) Hamming; f) Hanning; 

Sem Filtro
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mais baixo valor à cor preta. Cada corte irá apresentar a maior área possível da zona do objeto 

correspondente a esse mesmo corte (a preto), sendo invisível uma maior área inútil. 

Para demonstrar o objeto tridimensional reconstruído é criado um gráfico tridimensional no MATLAB, 

com o eixo x correspondente ao número de linhas das imagens, y correspondente ao número de 

colunas (todas as imagens provêm de sinogramas com dimensões idênticas, logo todas terão 

dimensões idênticas) e o eixo z correspondente ao número de cortes, ou seja, à “altura” do objeto 

(figura 62). 

 

 

 

 

 

 

Tendo apenas visíveis as regiões de interesse relevantes para análise em cada corte, é criado um 

vetor que armazena cada imagem, já alterada, ou seja, com as zonas a transparente bem definidas. 

Cada índice do vetor corresponderá à posição final desse corte, ou seja, a imagem armazenada no 

índice 1 do vetor, terá uma unidade de altura (ou seja, z = 1). No diagrama da figura 79 estão 

esquematizados todos os passos realizados por esta ferramenta. 

4.3.6. Resultados 

O primeiro objeto a ser submetido a teste foi o parafuso (objeto 1). O foco foi, naturalmente, na 

fissura, uma vez que é a parte relevante deste objeto. Este objeto foi escolhido, não só pela fissura 

deliberadamente feita, mas também pela sua elevada densidade, tendo por isso mesmo necessitado 

de uma tensão e corrente no tubo mais elevadas (50 kV e 800 mA). 

Corte 

Figura 62 - Processo de Adição de Cortes no gráfico tridimensional 
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Na figura 63 a) temos uma reconstrução completa do parafuso, desde a cabeça ate ao fim da rosca. 

Foi realizada com uma resolução bastante alta, ou seja, selecionando o número máximo de pontos 

em cada corte. 

Uma vez que não é possível identificar a fissura na figura 63 a), dividiu-se o parafuso em várias 

secções, de 100 cortes, e foi feita a reconstrução em separado desses 100 cortes. Isto permite uma 

análise mais detalhada de cada parte do parafuso, bem como a possibilidade de rodar o objeto 

reconstruido em todas as direções, o que não é possível na reconstrução completa devido à 

quantidade de informação mostrada no gráfico do MATLAB e às limitações de processamento do 

computador onde se fez a reconstrução. 

Temos então nas figuras 63 b) e 63 c) duas imagens correspondentes à secção que contém a fissura. 

Na figura 63 b) foi feita a reconstrução com o maior número de pontos possível (maior resolução) 

enquanto que na figura 63 c) se diminuiu um pouco a resolução. É possível identificar perfeitamente a 

fissura nas duas imagens, tendo em conta a depressão existente. A figura 63 c) é que revela em 

maior pormenor a fissura, servindo então esta figura para concluir que quanto maior a resolução, 

melhor será a reconstrução. 

 

 

 

Figura 63 – Resultados da reconstrução do objeto 1 (parafuso): a) Reconstrução completa do 
parafuso com o círculo vermelho a representar a localização da fissura; b) Ampliação da 

fissura na resolução mais alta; c) Ampliação da fissura numa resolução mais baixa 

a) 

b) 

c) 
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Na figura 64 a) está presente a reconstrução completa do objeto 2 (Ovo Kinder). A razão que levou à 

análise deste objeto foi a baixa densidade dos seus constituintes. 

Como podemos ver na figura 64 a) (o objeto está representado ao contrário), foi possível fazer uma 

reconstrução completa do objeto. Tal como para o objeto 1 (parafuso), o Ovo foi dividido em secções 

de 100 cortes, para ser possível observar o seu conteúdo. Como podemos ver na figura 64 b), é 

possível distinguir as várias camadas do Ovo: a camada mais externa correspondente ao chocolate, a 

camada interna seguinte correspondente ao plástico que encapsula o brinquedo, e por fim o 

brinquedo. Uma vez que para este objeto foram necessários baixos valores de tensão e corrente no 

tubo (25 kV e 700 mA), fica provado que para baixas densidades a reconstrução é bem-sucedida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

Figura 64 - Resultados de reconstrução do objeto 2 (Ovo Kinder): a) Reconstrução total do Ovo 
Kinder; b) Secção do Ovo com apenas 100 cortes 

Figura 65 - Reconstrução completa do condensador (objeto 3) no campo de 9'' 
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Na figura 65 foi feita a reconstrução completa do condensador, utilizando o campo de 9 polegadas. A 

única informação relevante que é possível retirar desta figura é a forma cilíndrica do condensador. A 

grande deformação representada na reconstrução é mais uma prova da necessidade de calibração 

para este campo. 

Na figura 66 a) está presente uma das projeções utilizadas, apenas para fins comparativos. Na figura 

66 b) está o resultado da reconstrução da metade superior do condensador, no campo de 4,5 

polegadas. É possível identificar todas as ligações aos terminais do condensador, bem como os 

próprios terminais. Pode observar-se a ligação de um dos terminais a uma das placas do 

condensador e a outra ligação a ser feita na placa inferior (não representada). De referir que na 

tentativa de melhorar a imagem através de colimador, foram colocadas duas placas de ferro fora da 

zona do objeto, para simular esse efeito. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 - Reconstrução da metade superior do objeto 3 (condensador) utilizando o campo de 4.5'': a) 
Uma das projeções utilizadas na reconstrução; b) Reconstrução dos componentes internos do 

condensador 

a) 

b) 
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5. Conclusões 

Este capítulo contém um resumo do trabalho desenvolvido e respetivas conclusões, bem como 

algumas linhas de direção sugeridas para um trabalho futuro. 

5.1. Conclusões 

As possibilidades oferecidas pelas tecnologias derivadas da Radiologia na área da inspeção de 

circuitos são imensas. Durante o desenrolar deste projeto, foram consultados vários estudos e artigos 

descrevendo os processos existentes, desde a simples criação e manuseamento dos Raios X às 

aplicações na área da medicina. São demonstradas as técnicas para aumentar a seu aproveitamento 

(lembrar que apenas 1% da radiação emitida é realmente útil), bem como os próprios processos e 

sugestões de melhoramento de imagem, até à sua utilização, através do método Tomográfico, nos 

campos da Medicina, Indústria, etc.  

No ano de fabrico do equipamento de Raios X (1991)  utilizado, a Radiologia era dominantemente em 

duas dimensões. Não era expectável que se pudessem vir a desenvolver técnicas mais avançadas, 

como o recente sistema StatScan da empresa Lodox [29] que varre todo o objeto/corpo de uma 

forma linear. 

O primeiro contato com o equipamento de Raios X utilizado neste trabalho não foi promissor. Várias 

foram as barreiras iniciais: a paragem prolongada do equipamento, deixando antever os problemas 

normais resultantes de não o colocar em funcionamento (fugas no sistema de vácuo ou no sistema de 

refrigeração, avaria num qualquer componente eletrónico ou eletromecânico). As dificuldades na 

operação do mesmo e avarias grandes, resultantes da transladação do equipamento da sua 

instituição de origem, no INESC-ID, para a de destino, o campus do IST no Taguspark acabaram por 

ser um fator relevante.  

Após vários procedimentos de manutenção e recuperação dos constituintes do equipamento, com 

vista à colocação do equipamento em total funcionamento, iniciaram-se alguns processos de 

otimização da imagem. A abordagem inicial foi tentar calibrar os dispositivos que fazem parte da 

aquisição da imagem. Após a calibração do Intensificador de Imagem, para a qual contribuiu em larga 

medida um especialista neste tipo de equipamentos, focou-se a atenção na câmara de vídeo. 

Rapidamente se concluiu que a câmara existente não garantia a melhor qualidade de aquisição de 

imagem. Desta forma, foram objeto de estudo as duas câmaras previamente enunciadas, a webcam e 

a câmara de vigilância, tendo a escolha caído na segunda. 

Acabadas as operações de colocação em funcionamento do equipamento, após ter sido estabelecida 

a ligação por cabo série para controlo remoto, passou-se ao desenvolvimento da aplicação na 

plataforma MATLAB. 
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A aplicação de controlo de remoto foi desenvolvida recorrendo, em parte, ao manual do equipamento, 

que especifica com grande detalhe o protocolo de controlo do equipamento. 

A partir do processamento bidimensional das imagens obtidas, começou a parte do projeto mais 

complexa. Não bastou estudar e testar os algoritmos convencionais de melhoramento de imagem, foi 

necessário ter em conta a origem da imagem e o tipo de pormenores que se pretendem detetar. 

Desta forma, a aplicação começou por efetuar o processamento através de uma média a vinte 

imagens consecutivas, eliminando o ruído disperso na imagem. De seguida foram testadas outras 

opções, desde filtros compensadores de histograma, filtros de Wiener, filtros de nitidez, deteção de 

limites de componentes presentes na imagem, tendo sido selecionados os métodos que melhor se 

adequavam a este tipo de análise.  

O resultado foi uma sequência de imagens que apresentam grande melhoria em relação à imagem 

inicial, permitindo assim uma melhor análise das falhas e defeitos existentes, por exemplo, em placas 

PCB, objetivo inicial do trabalho. 

A secção mais compensadora descrita na última parte do capítulo 4 consistiu na tentativa de criar 

modelos a três dimensões. Com um equipamento tão antigo, não foi fácil implementar um método 

suficientemente robusto, mas os resultados foram deveras surpreendentes. Como se pode ver nas 

figuras 63, 64, 65 e 66, foi possível criar modelos tridimensionais suficientemente nítidos e descritivos 

para que pudessem ser submetidos a análise. Particularmente no exemplo do condensador, no qual é 

possível identificar todos os seus componentes internos, procurando possíveis ligações erróneas e 

defeitos. Este objeto é representativo do tipo de testes a circuitos eletrónicos ou de componentes 

isolados. 

Tendo sido este o primeiro contacto com um equipamento desta natureza, uma vez que no curso, 

esta área não faz parte do currículo, a quantidade de conhecimentos adquiridos com este projeto foi 

enorme. Apesar de o curso não englobar este tipo de equipamentos, foi possível, indiretamente, pôr 

em prática alguns princípios lecionados ao longo do curso, em disciplinas de carater mais geral como 

Propagação e Ondas e Eletromagnetismo e Ótica. No que toca a conhecimentos extracurriculares, foi 

possível adquirir os princípios e métodos empregues nas áreas da Radiologia Industrial e Médica, 

Ensaios não Destrutivos, Tomografia Axial Computorizada, Melhoramento de Imagem Bidimensional, 

Geração de Modelos Tridimensionais, etc. 

A possibilidade de aprofundar os conhecimentos de programação em MATLAB também merece ser 

referida. 

Por fim, está presente na figura 67, uma imagem gentilmente cedida pelo Instituto Nacional de 

Soldadura de um equipamento de Raios X mais recente, capturada de um protótipo pertencente a 

projeto de investigação do Instituto de Telecomunicações do IST. Como se pode observar, a 

qualidade de imagem é bastante boa e relativamente superior às alcançadas por este projeto. Isto é 

devido não só ao formato no qual as imagens são obtidas, bem como à aplicação dos métodos mais 
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recentes de Radiologia e melhoramento de imagem, permitidos por equipamentos de Raios X mais 

recentes.   

 

Figura 67 - Imagem em Raios X obtida num equipamento mais recente 

 

5.2. Trabalho Futuro 

Nesta área de investigação, é algo tácito falar em trabalho futuro atendendo às diferentes abordagens 

permitidas. 

Em primeiro lugar, consideraria iniciar um projeto de manutenção ainda mais extensivo do que aquele 

que foi realizado, que englobasse:  

 Uma revisão ao sistema de vácuo, substituindo juntas e uniões (causadores primárias de 

fugas de ar e consequente perda de pressão); 

 Substituição do filamento do tubo de Raios X e consequente alinhamento do feixe; 

 Recalibração do Intensificador de Imagem. A opção ideal seria mesmo uma substituição por 

um detetor que gerasse menos distorção, como por exemplo o sistema de deteção plana 

(figura 68); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 - Detetor plano de Raios X 
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 No caso de não se poder obter um detetor digital direto plano, seria conveniente a 

substituição da câmara de vigilância utilizada por uma de alta resolução que pudesse ser 

adaptada ao equipamento, melhorando o processo de aquisiçao de imagem; 

 A instalação de um colimador. 

 

Uma outra vertente seria melhorar a aplicação de controlo remoto, tornando o equipamento de Raios 

X passivel de ser controlado completamente pela aplicação desenvolvida em MATLAB, ou seja, 

oferecendo a possibilidade de poder controlar os motores responsáveis pelos movimentos (que 

oferecem os cinco graus de liberdade para movimentar o objeto) a partir do computador. Para isto 

teria de ser desenvolvido um gerador de impulsos que substitui-se a placa de circuito ligada aos 

joysticks. 

Em relação ao processamento a duas dimensões, estaria sempre aberta a possibilidade de 

aprofundar outras formas de melhoramento de imagem, com o estudo de filtros mais eficientes ou a 

interpolação entre duas imagens de uma mesma zona, sujeita a valores de tensão e corrente do tubo 

de Raios X diferentes, tendo em conta o tipo de imagem em causa. 

O trabalho mais inovador seria sempre no processamento de imagem em três dimensões. O trabalho 

desenvolvido neste projeto teve como objetivo provar a possibilidade de extrair informação suficiente 

para gerar um modelo tridimensional do objeto em estudo, identificando fissuras e defeitos. Contudo, 

tomando o modelo gerado e importando-o para um programa de processamento avançado em três 

dimensões, como o Maya [36] ou o Blender [37], poder-se-ia explorar a realização de outras 

operações mais complexas sobre o modelo tridimensional do objeto em análise.  
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Anexos 

A.1 Características das Óticas 

Dentro das considerações relacionadas com a escolha de um sistema de aquisição de imagem, é 

necessário ter em conta os parâmetros associados com as especificações técnicas de aquisição de 

imagem da câmara e características da objetiva acoplada à mesma [17]. 

O mais importante numa câmara, para além da objetiva, é o sensor ótico, que tem como objetivo a 

conversão de um sinal ótico (luz) num sinal eletrónico e toda a eletrónica associada a esse sensor. 

A objetiva é constituída por um conjunto de lentes óticas. Apesar de, em princípio, ser necessária 

apenas uma lente convexa simples, é necessário ter em conta que queremos corrigir as aberrações 

óticas que afetam a lente, utilizando para isso um conjunto de lentes. 

Na escolha de uma objetiva, temos que ter em conta duas propriedades fundamentais: a distância 

focal e a abertura. A distância focal é a distância da objetiva até ao ponto de cruzamento dos raios 

paralelos ao eixo da lente (ponto focal). Ao aumentarmos a distância focal "achatamos" a imagem, 

diminuindo o campo de visão mas amplificando a imagem. 

 

Figura 69 - Distância Focal 

Como podemos ver na figura 69, quanto maior a distancia focal, maior será a capacidade de 

aproximar um objeto, com a definição máxima. 

A característica mais importante na abertura é o diâmetro da objetiva, ou seja, a quantidade de luz 

que o sensor irá captar. Para que uma objetiva seja luminosa, deve ter uma distância focal pequena 

para trabalhar com pouco aumento, o que tornará as imagens nítidas e brilhantes.  

A razão focal (F/D) é a relação entre a distância focal e o diâmetro da objetiva. Quanto menor a razão 

focal mais luminosa será a imagem captada. 
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Podemos calcular a razão focal com a seguinte fórmula:  

R = F / D 

 

Onde: 

R = Razão focal; 

F = distância Focal da objetiva (mm); 

D = Diâmetro da objetiva (mm); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 - Abertura da objetiva 

Como podemos observar pela figura 70, quando maior a razão focal (F/D), maior será o campo de 

visão. 
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A.2 Calibração da Câmara 

A calibração de um sistema de aquisição de imagem prende-se com a necessidade de aproximação 

dos parâmetros do sistema em si e, por outro lado, a obtenção dos parâmetros da função necessária 

para a determinação da posição exata de um objeto, num sistema a três dimensões. Com os 

resultados da calibração é também possível remover qualquer tipo de distorção que a imagem possa 

sofrer [38] [39]. 

Analisando as imagens obtidas empregando os campos de 6 e 9 polegadas (figuras 29 e 30), é 

possível denotar que as imagens obtidas com estes campos sofrem de distorção radial. 

Conhecendo os parâmetros necessários, é possível determinar a transformação que sofre um objeto 

de um sistema a três dimensões para um sistema a duas dimensões. Com múltiplas perspetivas do 

mesmo objeto é possível realizar a transformação contrária (2D -> 3D). 

Foi tomada a decisão de realizar a calibração apenas para os campos de seis e quatro polegadas e 

meia, uma vez que serão os campos mais utilizados. 

Para obter os parâmetros de calibração, a partir dos quais foi realizada a calibração, recorreu-se à 

aplicação de calibração GML [40], que recorre ao algoritmo de calibração mais comum. Esta 

aplicação permite ler imagens de calibração, extraindo delas os pontos de calibração (vértices dos 

quadrados presentes na imagem). 

Os parâmetros retornados por esta aplicação são: 

1) Parâmetros intrínsecos - representam as características óticas e geométricas internas da 

câmara (como a distância focal f, fatores de escala (sx,sy), posição em pixels da projeção 

ortogonal do centro ótico no plano de projeção ( 0, ν0)); 

2) Parâmetros de distorção – vetor que representa os coeficientes de distorção; 

3) Parâmetros extrínsecos - fornecem a posição e orientação da câmara em causa, definidas 

por intermédio de uma matriz de rotação R e um vetor de translação t, em relação a um certo 

sistema de coordenadas 3D global (mundo).  

Uma vez que este sistema de aquisição de imagem não é um sistema comum, ou seja, incorpora um 

Intensificador de Imagem seguido de um espelho e uma câmara CCD, teremos que tentar calibrar 

todos estes elementos como se de um sistema de aquisição único se tratasse. Para este efeito 

teremos que construir um modelo (tabuleiro de xadrez), a partir do qual se possa obter uma projeção 

em Raios X e identificar (e registar), a partir de várias projeções de ângulos de visão, os pontos de 

calibração. 

 

Desta forma foram construídos três tabuleiros de xadrez, de modo a obter os melhores parâmetros de 

calibração possíveis. 
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1. Tabuleiro de xadrez com quadrados de chumbo 

A primeira opção foi construir um tabuleiro com as dimensões e forma representados na figura 71, 

feito de peças quadradas de chumbo coladas com fita adesiva de face dupla num tabuleiro de 

acrílico. 

 

Figura 71 – Tabuleiro de xadrez com quadrados de chumbo 

Como o chumbo tem uma densidade bastante superior à densidade do acrílico, será possível ter uma 

projeção em Raios X com uma diferença de contraste entre o chumbo e o acrílico bastante grande. 

2. Rede fina de alumínio com quadrados de solda 

A segunda opção foi uma rede de alumínio, em que cada quadrado tem 0,6 centímetros de lado. Tal 

como pode ser observado na figura 72, em cada quadrado foi, alternadamente, soldada uma 

quantidade de solda suficiente para preencher toda a área do quadrado.  
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Figura 72 - Rede de alumínio com quadrados de solda 

 

A solda (estanho) tem uma densidade muito superior ao alumínio, pelo que as diferenças de contraste 

serão suficientes para uma boa calibração, sendo o maior problema uma soldadura não uniforme, ou 

seja, o aparecimento de buracos num quadrado de solda.  

3. Tabuleiro criado numa placa de cobre 

Mediante um processo de subtração de cobre foi feito um tabuleiro de xadrez em circuito impresso 

com a forma e dimensões apresentadas na figura 73. Para conseguir fazer este modelo teve que se 

desenhar a forma do tabuleiro num programa simples de edição de imagem, de seguida, imprimir em 

papel de revista que posteriormente foi comprimido contra uma placa banhada a cobre. A placa de 

cobre que contém o modelo do tabuleiro foi colocada, num banho quente de um ácido que removeu 

todo o cobre das zonas que foram utilizadas. Por fim, a placa já com o cobre apenas nos quadrados 

necessários foi sujeita a um banho de estanho, chegando à sua forma final. 

 

Figura 73 - Tabuleiro de xadrez em circuito impresso feito através de subtração de cobre 
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Campo de 4,5 polegadas 

Para o campo de 4,5 polegadas foram testados todos os modelos desenvolvidos. Todavia apenas o 

tabuleiro feito em circuito impresso através de um processo químico de remoção, retornou os 

melhores parâmetros de calibração. O tabuleiro feito com peças de chumbo acabou por ser 

demasiado grande para obter projeções neste campo e no tabuleiro feito com rede de alumínio foi 

possível observar muitas falhas no preenchimento de cobre. Desta forma foram sujeitas a análise no 

programa de calibração as projeções representadas na figura 74. 

 

 

 

Os resultados obtidos foram: 

1) Matriz dos parâmetros intrínsecos 

M4 5  [
2 24 002990 0 0 39  23  05

0 0 23 5 229339 395 95255 
0 0 0 0   0

] 

 

2) Vetor com os parâmetros de distorção 

D4 5  [2  649    3 6 9529 0   9905 0 03  43] 

 

3) Matriz dos parâmetros extrínsecos 

 4 5  [

0 9926   0 0604 9

 0 0 0 5  0 992593

 0  04465    3 6 05

 0 09 6  36  90309
 0 09  23 0  0536 

0 0 0 0

 0 9 9620 4 2  0 264

0 0   0

] 

 

Com os parâmetros obtidos podemos obter uma imagem ‘corrigida’, ou seja, com a distorção 

eliminada [41]. Os resultados da aplicação do algoritmo de correção estão presentes na figura 75, em 

que podemos ver uma imagem original à esquerda e a imagem corrigida à direita. 

Figura 74 - Projeções do tabuleiro tiradas em várias perspetivas 
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Podemos ver que a imagem original apresenta menos distorção que a imagem, supostamente, 

corrigida, isto pode dever-se a defeitos nas imagens sujeitas a calibração, ou à pouca robustez do 

algoritmo escolhido para correção. 

Campo de 6 polegadas 

Da mesma forma que para o campo de 4.5 polegadas, foram sujeitas a análise, uma série de 

projeções do mesmo tabuleiro (tabuleiro em cobre obtido através de processo químico), de 

perspetivas diferentes. 

Foram obtidos, para este campo, os seguintes parâmetros: 

1) Matriz dos parâmetros intrínsecos 

M6  [
2263  4 9 5 0 0 4 5 9202 4

0 0 2552 20223 39  635335
0 0 0 0   0

] 

 

1) Vetor com os parâmetros de distorção 

D6  [4   4 53  3      3  0 0530 9 0 060956] 

 

2) Matriz dos parâmetros extrínsecos 

 6  [

0 99 296 0 024235

0 0249   0 999596

 0 0530 9 65  49 25

0 0 3566    2  632
 0 052 29  0 0 4  0

0 0 0 0

 0 99 49 6 2 660 04

0 0   0

] 

 

Figura 75 - Imagem original (esquerda) Imagem corrigida (direita) 



Página 80 

 

Tendo os parâmetros intrínsecos e de distorção, podemos então tentar obter uma imagem ‘corrigida’, 

tal como fizemos para o campo de 4.5 polegadas. A imagem corrigida obtida está representada na 

figura 76, à direita. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que a imagem ‘corrigida’ obtida apresenta, em grande nível, as correções 

necessárias para eliminar a distorção, contudo, apresenta igualmente problemas semelhantes ao 

nível da linearidade da imagem. Mais uma vez, isto dever-se-á não só a erros acumulados no fabrico 

do modelo e na obtenção das imagens, bem como na insuficiência das mesmas. Poderá ter 

igualmente influência negativa nos resultados a pouca robustez do algoritmo escolhido para correção. 

 

Figura 76 - Imagem original (esquerda) Imagem corrigida (direita) 
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A.3 Diagramas de Blocos 

 

Figura 77 - Diagrama representativo da execução da aplicação de controlo remoto 
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Figura 78 - Diagrama representativo da execução da aplicação de melhoramento de imagem em 2D 

 

Criação do descritor de vídeo 

associado à câmara de 

vigilância (câmara 1) 

Ativar pré-

visualização da 

câmara 1 

Criação do descritor de vídeo 

associado à webcam (câmara 

2) 

Ativar pré-

visualização da 

webcam 

Utilizador 

introduz valores 

de visualização  

Amostras Captura de 

imagem 

Brilho 

Contraste 

Saturação 

Sequência de nove imagens 

com diferentes valores de 

brilho/contraste/saturação 

Média temporal 

de 20 imagens 

consecutivas 

Menu de escolha 

do campo do II 

Compensação de 

histograma  

Ajuste de 

contraste com 

função sigmoide 

Aplicação dos parâmetros de 

calibração do campo 

correspondente para correção 

de distorção 

Gravação da 

imagem em disco 

 Equipamento 

 PC 



 
 

Página 83 

 

 

Figura 79 – Diagrama Representativo da Reconstrução em 3D 
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