
Monitor EIZO 5MP; Modelo GX530 



¡  Com os avanços tecnológicos em radiologia, é cada vez mais crescente o 
número de instituições que estão substituindo sistemas analógicos de 
aquisição da imagem radiológica por sistemas digitais.  

¡  Neste contexto, utilizando sistemas digitais diretos (DR) ou 
computadorizados (CR), as imagens são armazenadas em sistemas PACS 
(Picture Archiving and Communication System) e os laudos são efetuados 
em monitores médicos. 



¡  Esses monitores médicos se diferenciam de monitores domésticos por 
apresentarem maior resolução, elevada luminância, além de serem 
calibráveis de acordo com o padrão de formatação “Digital Imaging and 
Communications in Medicine” (DICOM) (AAPM, 2005). 

Imagem retirada do site: http://www.eizo.com/	



¡  Como na radiologia digital as imagens geralmente são visualizadas em um monitor, ele 
deve ser devidamente calibrado para coincidir com o desempenho do sistema visual 
humano e facilitar a capacidade para detectar as lesões sutis ou características anatômicas. 

¡  O documento Grayscale Standard Display Function (GSDF) foi organizado com o 
propósito de padronizar a exibição de imagens médicas, de modo que, imagens 
transferidas usando o padrão DICOM possam ser visualizadas em qualquer dispositivo de 
exibição compatível, possuindo uma consistente aparência da escala de cinza. 

Imagens retiradas do site: http://www.eizo.com 



PRÉ REQUISITOS 

¡  Última versão do software 
instalada (RadiCS 4.3.0); 

 
¡   Driver do Fotômetro instalado. 

(Uma vez que o guia trata da 
Calibração com sensor externo). 

MATERIAIS  

¡  Monitores EIZO; 

¡  Fotômetro UX1 Sensor ; 

¡  Computador.  



¡  É um sensor externo que pode detectar alterações nas características 
do monitor e assegurar a calibração de alta precisão. 

Modelo:	

(Imagem de autoria própria) 



O Monitor, de modelo EIZO GX530 5MP, apresenta alto brilho de 1.200 
cd/m2 , tempo de uso longo: aproximadamente 40.000 horas. Também 
possui  recursos como o Sensor Integrado Frontal para a auto-calibração 
e o sensor de presença integrado para a economia de energia.  

(Imagens de autoria própria) 



Dispondo do material necessário, a calibração pode ser realizada.  

¡  1. Ligar o computador; 



¡  2. Ligar o monitor; 



¡  São necessários aproximadamente 30 minutos para a estabilização dos 
componentes eletrônicos do Monitor. 

¡  3. Iniciar o software:  



¡  O software irá iniciar.  

¡  4. Clicar em "Advanced mode". 



§  5. Plugar  o fotômetro no computador. 



¡  O software irá pedir uma senha de acesso (definida pelo usuário).  



¡  A próxima janela irá oferecer opções para realização de teste de Aceitação, 
Checagem Visual, teste de de Constância e Calibração. 

¡  6. Clicar em  “Calibration”; 



¡  Uma nomenclatura para o teste será solicitada.  

¡  7. Colocar a data de realição da Calibração.  



¡  Quando um sensor óptico é usado, uma mensagem de calibração e uma 
janela de medida aparecem na tela do monitor. 



¡  Para usar um sensor óptico, colocar o sensor na janela de medição. 



¡  8. Clicar em "Proceed". 

¡  9. Siga a instrução de mensagem para prosseguir com a calibração; 



¡   O processo de calibração inicia e  há então,  mudanças nos tons de cinza na 
região do quadrado no qual o fotômetro foi centralizado, por 
aproximadamente 4 minutos. As imagens abaixo exemplificam essas 
mudanças: 



¡  Ao fim da calibração, a tela a seguir aparece. Retira-se o fotômetro.  

¡  10. Para a exibição de resultados e detalhes da Calibração, clicar em 
“Detail”.  



¡  O resultados são exibidos em 
formato de um arquivo: 



¡  O arquivo está estruturado da seguinte maneira: 

Informações gerais, tais como:  
-  Data de realização do teste; 
-  Nome da pessoa que realizou o teste; 
-  Local onde o monitor está instalado e nome do 
Computador.  

Informações  sobre o Monitor: 
-  Nome do Fabricante; 
-  Modelo do Monitor; 
-  Numero de Série, quanto tempo o  
Monitor está em operação e Resolução  
do mesmo.  



Informações  sobre a placa de vídeo:  
- Modelo, fabricante e o driver utilizado.  

Resultados: 
-  Para esse teste a taxa de erro foi menor do que 10% do 
GSDF (Grayscale Standard Display Function- Função de 
Exibição  Padrão de Tons de Cinza ).  
- A taxa de erro máxima foi de 2,63%, sendo assim o monitor 
“passou” no teste.  

Escala de calibração: 
- Apresenta os valores de Luminância Máxima 
Luminância Mínima, Função de exibição e 
Iluminação Ambiente.  



Resultados  das medições:  
- Valor de Luminância Máxima (L’max): 503.36 cd/ m²  
- Valor de Luminância Mínima(L’min): 0.60cd/m² 
- Valor da Iluminação Ambiente(Lamb): 0.00cd/m²  

           *cd = candelas  

Informações  sobre o Fotômetro:  
-Modelo; 
- Dispositivo de Medição da  Iluminação Ambiente. 

-((jndn + jndn–1)/2): valor médio de JND* 
-Measurement: É o valor medido já com a taxa de 
erro inclusa 
-Target: É o valor absoluto medido 
-Error rate(%): Taxo de erro obtida 
	

*JND (just noticeable difference): É a menor diferença detectável entre o início e nível secundário de um estímulo sensorial particular. Desde 
que o sistema visual não seja linear e tenha resposta variável, dependendo dos níveis, o monitor deve ser configurado de modo que mudanças 
semelhantes em valores de pixel devem estar igualmente visíveis em ambas as regiões claras e escuras de uma imagem. 



O gráfico mostra que a “Curva Alvo” – Target Curve, 
está dentro do limite de tolerância pré estabelecido, 
entre o Limite Superior  e o Limite Inferior de 
Tolerância (Upper and Lower Limits), que é de ±10% 
do valor estabelecido para o padrão de calibração 
DICOM GSDF.. 



¡  Esta é a mensagem que aparece quando o Monitor é aprovado. Para 
encontrar o arquivo com os resultados, clica-se em “Report Archive”. Tais 
restultados  encontram-se ordenados por data.  



¡  Agora o software pode ser fechado e o fotômetro ejetado.  

¡  Retirar o fotômetro com segurança.  



¡  Após  ser calibrado o Monitor passa por avaliações e testes, dentre os quais 
se destaca o teste padrão TG18-QC, que permite a avaliação da qualidade 
geral da imagem quanto à presença de artefatos, distorção geométrica, 
resolução espacial, luminância, contraste-detalhe, reflexão e ruído, ou seja, 
inúmeros padrões ao mesmo tempo.  

¡  A figura a seguir mostra a imagem do teste, bem como a identificação de 
cada elemento nela  presente.  





¡  1. Observar a figura; 

¡  2. Observar a aparência geral da imagem, prestando atenção se há 
artefatos, distorção geométrica, sombreamento, principalmente nas 
transições das barras preto e branco; 

¡   3. Observar se é possível visualizar nitidamente as inserções contendo 5% 
e 95% da luminância mínima e máxima; 

¡  4. Observar se há linearidade nos tons de cinza das 16 inserções para 
avaliação da resposta da luminância e no interior de cada uma delas 
verificar se é possível visualizar quadrados menores de baixo contraste nos 
cantos, com e sem iluminação ambiente; 



¡  5. A linearidade no tom de cinza das barras para verificação da 
profundidade de bit também deve ser observada; 

¡  6. Anotar até qual letra da inserção Quality Control é possível visualizar 
em cada região (mínimo, médio e máximo valor de pixel) e comparar com 
o resultado obtido no teste de aceitação; 

¡  7. Observar a aparência das linhas inseridas na freqüência e na metade da 
freqüência de Nyquist (no centro e nos quatro cantos do padrão). 



¡  A imagem, em geral, não deve apresentar qualquer tipo de artefato como 
pontos brilhantes, pontos escuros, riscos, sombras ou não uniformidade.  

¡  Para verificar se não há artefato de Cross Talk, os elementos que visam sua 
avaliação devem aparecer contínuos e sem sombras.  

¡  As bordas e as linhas que dão um aspecto de grade ao padrão não devem 
apresentar distorção geométrica.  

¡  As inserções com 5% e 95% da luminância mínima e máxima, 
respectivamente, devem estar nítidas.  



¡  As 16 inserções para avaliação da resposta da luminância devem estar 
distintas, exibindo linearidade entre os tons de cinza.  

¡  No interior de cada uma dessas inserções devem ser visualizados 4 
quadrados menores de baixo contraste, um em cada canto, com ou sem 
iluminação ambiente.  

¡  As letras da inserção Quality Control devem estar visíveis com contraste 
decrescente nas regiões de mínimo, médio e máximo valor de pixel. 

¡  As linhas na freqüência e na metade da freqüência de Nyquist devem estar 
distintas umas das outras.  



¡  Para verificar visualmente se a profundidade de bits está adequada, a 
escala de cinza das barras verticais, nos lados direito e esquerdo do padrão, 
deve apresentar linearidade. 

¡  As transições em preto e branco, que servem para identificar artefatos de 
vídeo, devem estar retilíneas, uniformes, de mesmo tamanho e sem 
sombras. 



¡  Repetir estes procedimentos: 

§  Calibração DICOM GSDF: mínimo bianual; 

§  Avaliação do Padrão TG 18 QC: após as calibrações e também 
mensalmente para garantir que a calibração está estável; 

§  Aplicar o procedimento de calibração se não identificar os padrões 
esperados na imagem do Padrão TG 18 QC.  



¡  Se o monitor está devidamente calibrado de acordo com o padrão DICOM 
GSDF e 

¡  Permite a visualização dos itens especificados para  a imagem do  padrão 
TG18-QC, 

¡  O monitor atende aos critérios de qualidade para laudo e pode ser utilizado 
pela equipe médica. 

	



¡  Guia elaborado pela aluna Camila de Almeida Salvego, estudante de 
Tecnologia em Radiologia, na UTFPR – Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná  

¡  Orientação Profª. Dra. Rosangela Requi Jakubiak. 

¡  Local de realização: LAPIM – Laboratório de Pesquisa em Imagens 
Médicas. 

	


