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Introdução

I Em alguns aparelhos médicos, como no de ressonância magnética (RM), a
obtenção final das imagens desejadas exige um processamento
computacional, chamado de reconstrução. Existem diversas técnicas para
reconstrução, dependendo da maneira como os dados foram adquiridos. O
objetivo deste trabalho é desenvolver algoritmos rápidos para a reconstrução
de imagens de RM, por meio do uso de núcleos de processadores atuando
paralelamente.

I Num contexto atual, em que grande parte dos óbitos é devido às doenças
cardiovasculares, o diagnóstico e avaliação precisos dessas doenças é de
grande importância para um tratamento mais eficiente. As imagens de fluxo
permitem a análise de muitas dessas doenças. No entanto, o grande volume
de dados requer um longo tempo de reconstrução (minutos).

Dados obtidos pela máquina de RM, no espaço-k (esq.), e os mesmos dados após transformada
de Fourier inversa, mostrando a imagem de um cérebro, no doḿınio espacial (dir.).

Metodologia

I Foi escolhido o software MATLAB para o desenvolvimento dos códigos,
devido à sua praticidade gráfica e matemática. Os principais métodos de
reconstrução abordados foram: FFT (fast Fourier transform), DrFT (direct
Fourier Tranform), nuFFT (non-uniform fast Fourier transform), gridding
com deapodização, view sharing e UNFOLD. O primeiro é a FFT
convencional. Os três seguintes são empregados principalmente para dados
amostrados de maneira não-uniforme. Os dois últimos são utilizados para
dados temporalmente sub-amostrados.

I Etapas do projeto:
I Desenvolvimento de prática com as técnicas de processamento de imagens de RM
I Implementação de um código de gridding bidimensional com deapodização e comparação

com outros métodos
I Reconstrução paralelizada de imagens de RM

Resultados: técnicas de processamento de imagens de RM

Efeito da sub-amostragem no espaço-k (esquerda) e o consequente aliasing na imagem
recuperada, no doḿınio espacial (direita).

Efeito da filtragem ideal no espaço-k (esquerda) e o consequente borramento na imagem
recuperada (direita).

Resultados: gridding bidimensional com deapodização

Reconstrução de dados com amostragem não-uniforme.

Reconstrução de uma imagem pelo método do gridding simples (esquerda) e do gridding com a
deapodização (direita).

Resultados: reconstrução paralelizada

Uso normal da CPU (esquerda) e otimização do uso da
CPU com a reconstrução paralelizada (direita).

I Para os testes, foram
utilizados processadores dual
core e quad core.

I Implementação com parfor e
elaboração do código de
modo a atender às
exigências dessa abordagem.

I Observou-se, para uma só
imagem, os tempos de
execução listados na tabela
a seguir.

I Viu-se uma redução significativa no tempo de execução da DrFT, que é o
mais lento dentre os métodos avaliados. Nos outros, observou-se um
aumento no tempo. Isso se justifica pois verificou-se que a função parfor
tem um tempo viés requerido para sua inicialização. Assim, se a quantidade
de dados não for suficientemente grande (se o processamento for rápido
demais), o uso de parfor não se justifica.

I Para uma quantidade um pouco maior de dados, obteve-se:

Conclusão

I Com o desenvolvimento dos recursos computacionais, os meios que
possibilitam o processamento paralelo de dados ficam cada vez mais
acesśıveis. O processamento paralelizado de dados pode reduzir
significativamente o tempo de reconstrução de imagens de RM.
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