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Descrição

Figura 1: Imagem que representa o sinograma (dado gerado pelo tomógrafo)
de uma �bra vegetal, com tamanho inferior a 1mm, e com roi (região de
interesse) reduzido.

Neste projeto, estudaremos e implementaremos a reconstrução
de imagens a partir de um número limitado de projeções, onde
por projeção entendemos sua respectiva integral de linha. Nes-
tes casos, a inversão tomográ�ca não pode ser obtida a partir de
métodos analíticos clássicos. Recentemente, novos algoritmos
híbridos foram obtidos (isto é, tanto analíticos quanto iterati-
vos), que lidam com este problema. Este projeto se propõe a
estudar tais algoritmos, assim como propor novas estratégias
matemáticas para o problema inverso. Este projeto faz parte
de um subproblema enfrentado atualmente pela linha de luz
em micro-tomogra�a do lnls, onde há uma forte demanda em
analisar apenas parte da amostra, restringindo o roi (região de
interesse) da amostra através de uma análise prévia da radio-
gra�a. Trata-se de um projeto inovador no lnls, onde existe
muita teoria, e pouca prática em tomogra�a de alta-resolução
com luz síncrotron. O projeto inclui os seguintes desa�os: com-

putacionais, práticos e obviamente matemáticos. Cada um des-
tes tópicos será abrangido de forma introdutória, com ênfase
aos resultados gerados em conjunto à linha de luz.

Pré-Requisitos e Metas
Para este projeto, espera-se que o(a) aluno(a) tenha feito um bom curso de cálculo multidimensional e um curso de variáveis
complexas. Conhecimento prévio sobre a transformada de Fourier é altamente recomendável. Conceitos avançados de programação
são desejáveis, mas não obrigatórios. Espera-se que o candidato(a) tenha conhecimento da linguagem octave/matlab, e tenha
aptidão para desenvolver scripts em python. Para uma bolsa de um ano, o candidato(a) terá as seguintes metas especí�cas:

• Aprender o sistema tomográ�co, tanto do ponto de vista matemático, quanto do ponto de vista prático no lnls; [TD1 ≤ 3 meses]

• Estudar o algoritmo de inversão utilizando a transformada de Hilbert truncada, e suas variações; [TD ≤ 3 meses)

• Implementar ao menos dois scripts que resolvam o problema de inversão em tomogra�a interior, e suas devidas simulações; [TD ≤ 3 meses]

• Estudo de caso com dados reais, com a implementação dos scripts na linha de luz. [TD ≤ 6 meses]
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1TD: Tempo de dedicação do aluno ao tópico, considerando que este é um projeto com bastante interdisciplinaridade matemática/física.


