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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η ΥΤ σαν µέθοδος ιατρικής απεικόνισης αναφέρεται στην δισδιάστατη 
παρουσίαση των τοµών του ανθρωπίνου σώµατος µε χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας 
(ακτίνων-x). Η ανακατασκευή της εικόνας ΥΤ είναι µια διαδικασία ψηφιοποίησης 
που στηρίζεται στην µετατροπή των αναλογικών δεδοµένων που προέρχονται από τις 
µετρήσεις διείσδυσης των ακτίνων-x, σε µια δισδιάστατη ψηφιακή εικόνα της τοµής 
του ανθρωπίνου σώµατος. Οι σύγχρονοι ΥΤ χρειάζονται χρόνους της τάξης του 
δευτερολέπτου ή κλάσµα του δευτερολέπτου προκειµένου να υπολογίσουν και να 
απεικονίσουν µια τοµή. 

Η ποιότητα µιας ιατρικής εικόνας από ΥΤ καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά 
του εξοπλισµού και των παραµέτρων απεικόνισης. Οι κύριες παράµετροι απεικόνισης 
που επιδρούν στην ποιότητα της εικόνας είναι τρεις: ο θόρυβος η διακριτική 
ικανότητα (χαµηλής ή υψηλής αντίθεσης) και χωρική διακριτική ικανότητα.  
Ο ποιοτικός έλεγχος ενός συστήµατος ΥΤ αποτελεί τον κύριο παράγοντα εκτίµησης 
και διασφάλισης της ποιότητας για τη σωστή λειτουργία του. Για το λόγο αυτό θα 
πρέπει να διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, γεγονός που συνήθως απαιτεί 
πολύτιµες εργατοώρες. Ο σκοπός αυτής της µελέτης είναι η εκτίµηση των 
απεικονιστικών παραµέτρων ενός συστήµατος ΥΤ µε χρήση των βαθµονοµηµένων 
εικόνων σε έναν προσωπικό Η/Υ.  

Στην παρούσα µελέτη εκτιµήθηκαν: (α) οι βέλτιστες συνθήκες µεταφοράς και 
ψηφιοποίησης των εικόνων του ΥΤ, (β) οι φυσικές παράµετροι του συστήµατος 
(Γραµµικότητα, θόρυβος εικόνας, σήµα προς θόρυβο, οµοιοµορφία, χωρική 
διακριτική ικανότητα, η διακριτική χαµηλής ικανότητα, πάχος τοµής), υπολογίστηκαν 
µε βάση το πρωτόκολλο της εταιρείας τόσο για τον ΥΤ όσο και για τον Η/Υ. 

Η τεχνική της άµεσης απεικονιστικής σύνδεσης στηρίζεται στη διαδικασία 
ψηφιοποίησης των αναλογικών οπτικών ηλεκτρονικών σηµάτων (σήµατα video) από 
τη µονάδα ενίσχυσης και διανοµής τους που βρίσκεται στη κεντρική κονσόλα του 
συστήµατος ΥΤ. Η µία έξοδος από τη µονάδα αυτή οδηγείται µε χρήση 
θωρακισµένου οµοαξονικού καλωδίου (τύπου MK11) στην είσοδο ειδικής κάρτας 
συµβατού προσωπικού υπολογιστή, που αποτελεί τον υπολογιστή σύνδεσης. Ο 
υπολογιστής σύνδεσης είναι εφοδιασµένος µε κάρτα λήψης µη συµβατικών σηµάτων 
video. Η κάρτα αυτή αποτελεί ουσιαστικά έναν προγραµµατιζόµενο µετατροπέα 
αναλογικών σηµάτων σε ψηφιακά. Ανήκει στην κατηγορία των εµπορικών προϊόντων 
µε το όνοµα (Frame Grabbers). Χρησιµοποιείται γενικά για τη λήψη και την 
ψηφιοποίηση οπτικών ηλεκτρονικών σηµάτων (σήµατα Video) µη συµβατικού τύπου 

Τα πειράµατα µε τα οµοιώµατα που περιγράφονται σε αυτή τη µελέτη έγιναν 
στο σύστηµα Υπολογιστικού Τοµογράφου (Philips Tomoscan LX) του 
Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΕ.ΠΑ.ΓΝΗ) 
και χρησιµοποιήθηκαν δύο τύποι οµοιωµάτων. Το πρώτο ήταν τύπου P PHANTOM 
C για LX, το δεύτερο οµοίωµα, είναι γνωστό µε την εµπορική ονοµασία «EUROSPIN 
test Objects ΤΟ4» και χρησιµοποιήθηκε για την µέτρηση της χωρικής διακριτικής 
ικανότητας. 

Χρησιµοποιώντας τα οµοιώµατα στο σύστηµα ΥΤ που αναφέρθηκε παραπάνω 
πραγµατοποιήθηκαν 50 ποιοτικοί σε χρονικό διάστηµα πέντε µηνών. Το εξεταστικό 
πεδίο στα πειράµατα βαθµονόµησης καθώς και στους ποιοτικούς ελέγχους που έγιναν 
το οµοίωµα της εταιρείας (phantom C) είχε διαστάσεις 20x20cm, ενώ εκείνων που 
έγιναν µε το οµοίωµα EUROSPIN είχε διαστάσεις 25x25cm. Η µήτρα 
ανακατασκευής των εικόνων ήταν στην πρώτη περίπτωση διαστάσεων 320x320 



τετραγωνικών εικονοστοιχείων, ενώ στη δεύτερη ήταν 512x512 τετραγωνικών 
εικονοστοιχείων. Σε όλες τις µετρήσεις η υψηλή τάση της λυχνίας ακτίνων-x είχε την 
ίδια τιµή και ήταν 120kV, η ένσταση του ρεύµατος κυµάνθηκε από 150-200mA και ο 
χρόνος ακτινοβόλησης κυµάνθηκε από 1,9 έως 7,6 sec, µε αποτέλεσµα να έχουµε µια 
µεταβολή των mAs από 332,5-1140.Το πάχος τοµής κυµάνθηκε από 1,5mm έως 
10mm. 

Το λογισµικό για τη µετά-επεξεργασία των ψηφιοποιηµένων εικόνων των 
οµοιωµάτων ήταν το Image Pro Plus (IPP) version 4 του οίκου Media Cybernetics 

Τα αποτελέσµατα της ψηφιοποίησης ποσοτικοποιούνται µε τον υπολογισµό και 
την γραφική παράσταση των ιστογραµµάτων των ψηφιοποιηµένων εικόνων. Αυτό 
γίνεται µε τη χρήση του προγράµµατος επεξεργασίας εικόνων (IPP). Εικόνες χαµηλής 
σκιαγραφικής αντίθεσης χαρακτηρίζονται από ιστογράµµατα περιορισµένης 
κλίµακας, ενώ αντίθετα εικόνες υψηλής σκιαγραφικής αντίθεσης χαρακτηρίζονται 
από ιστογράµµατα ευρείας κλίµακας. Με την επιλογή διαφόρων συνδυασµών των 
παραµέτρων ψηφιοποίησης (WW, WL), οι εικόνες ψηφιοποιούνται, αρχειοθετούνται 
και χρησιµοποιούνται για την µέτρηση των απεικονιστικών παραµέτρων του 
συστήµατος του ΥΤ στον Η/Υ. Για τις ανάγκες αυτής της µελέτης υπολογίστηκαν δύο 
διαφορετικοί συνδυασµοί εύρους και κέντρου παραθύρου που αντιστοιχούσαν σε 
παράθυρο χαµηλής και παράθυρο υψηλής σκιαγραφικής αντίθεσης αντίστοιχα 

Κατόπιν σειρά µετρήσεων επιλέχτηκε το παράθυρο (WW και WL) µεταφοράς 
εικόνας χαµηλής σκιαγραφικής αντίθεσης µε στοιχεία WW=2295 και WL= -62. Το 
παράθυρο αυτό ενδείκνυται σε περιπτώσεις µελέτης εικόνων όπου δεν απαιτείται 
υψηλή σκιαγραφική αντίθεση. Στη συνέχεια επιλέχτηκε το παράθυρο υψηλής 
σκιαγραφικής αντίθεσης µε στοιχεία WW=240 και WL=+20. Κατά τη διεξαγωγή των 
µετρήσεων προκειµένου να επιλεγεί ο βέλτιστος συνδυασµός παραµέτρων τόσο για 
το παράθυρο υψηλής όσο και για το παράθυρο χαµηλής σκιαγραφικής αντίθεσης 
έγινε εµφανές ότι ανάλογα µε τις κλινικές  ανάγκες για τα διάφορα είδη εξετάσεων 
είναι δυνατή η επιλογή κάποιου παραθύρου ώστε ο χρήστης να εστιαστεί στο τµήµα 
της κλίµακας που τον ενδιαφέρει και να µπορεί να διεξάγει τις µελέτες του µέσω 
Η/Υ. 

Βασικός παράγοντας για τη διεξαγωγή αυτής της µελέτης ήταν η βαθµονόµηση 
της κλίµακας ψηφιοποίησης. Ανάλογα µε την επιλογή των παραµέτρων (WW, WL) 
για την µεταφορά των εικόνων απαιτείται αντίστοιχα νέα βαθµονόµηση της κλίµακας 
ψηφιοποίησης. Οι βαθµονοµηµένες εικόνες αποδίδουν την τιµή ΑΥΤ που δίνεται και 
από τον ΥΤ χωρίς την περαιτέρω χρήση του ΥΤ 

Η γραµµικότητα υπολογίστηκε τόσο στον ΥΤ όσο και στον Η/Υ.. Και στις 
δύο περιπτώσεις η σχέση ανάµεσα στις πραγµατικές τιµές (true value) ΑΥΤ που 
προτείνει η εταιρεία Philips TOMOSCAN LX για τα υλικά που υπάρχουν στην 
εικόνα και στις µετρούµενες τιµές ΑΥΤ είναι γραµµική. Η γραµµικότητα του 
συστήµατος µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια είτε µε χρήση των ψηφιοποιηµένων 
εικόνων του Η/Υ είτε µε το σύστηµα του ΥΤ. 

Για τον υπολογισµό του πάχους τοµής χρησιµοποιήθηκε η τεχνική των 
διασταυρωµένων υπό γνωστή γωνία φύλλων αλουµινίου σε σχέση µε το επίπεδο 
τοµής. Η τεχνική αυτή χρησιµοποιήθηκε στον ΥΤ και Η/Υ. Στον Η/Υ το πάχος τοµής 
υπολογίστηκε και µε χρήση της ευρείας κατατοµής. Όλα τα αποτελέσµατα είναι εντός 
των ορίων σφάλµατος τόσο για τις µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στον ΥΤ όσο 
και για αυτές που πραγµατοποιήθηκαν στον Η/Υ. Ο υπολογισµός του πάχους τοµής 
µε τη µέθοδο της κατατοµής δίνει ακριβέστερα αποτελέσµατα αφού στους 
υπολογισµούς µε αυτή τη µέθοδο ελαχιστοποιείται ο υποκειµενικός παράγοντας του 
χρήστη. 



Η χωρική οµοιογένεια εικόνας υπολογίστηκε σε µια εικόνα από τοµή σε νερό. 
Τα αποτελέσµατα κείται σε ικανοποιητικά επίπεδα τόσο για τον ΥΤ όσο και για τον 
Η/Υ. Οι τιµές που µετρήθηκαν στις βαθµονοµηµένες εικόνες του Η/Υ είναι 
αυξηµένες σε σχέση µε τις αντίστοιχες στον ΥΤ. Εν γένει και µε βάση όλες τις 
µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν θα µπορούσε να προκύψει το συµπέρασµα ότι η 
χωρική οµοιογένεια µπορεί να µετρηθεί στον Η/Υ εξίσου καλά µε τον ΥΤ υπό την 
προϋπόθεση διατήρησης της καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών συσκευών και 
σωστή βαθµονόµηση των εικόνων του Η/Υ.  

Η διακριτικής ικανότητας χαµηλής αντίθεσης υπολογίστηκε σε τοµή του 
οµοιώµατος της εταιρείας (phantom C) και τα αποτελέσµατα κείται εντός των 
αποδεκτών για τον δίσκο µε τιµή αντίθεσης 0,5% τόσο για τον ΥΤ όσο και για τον 
Η/Υ. Οι µετρήσεις που έγιναν στον ΥΤ και στον Η/Υ από τον ίδιο χρήστη 
παρουσιάζουν µια πολύ καλή συσχέτιση.  

Ο υπολογισµός του θορύβου έγινε µε µετρήσεις της τυπική απόκλιση των 
τιµών των ΑΥΤ σε εικόνα από τοµή σε οµογενές υλικό (νερό). Η επιλογή του εύρους 
(WW) και κέντρου (WL) του παραθύρου έχει άµεση επίδραση στην αύξηση του 
σήµατος και κατ’ επέκταση του θορύβου. Το γενικό συµπέρασµα που µπορεί να 
προκύψει από τη µελέτη (υπολογισµό) του θορύβου εικόνας µε χρήση του ΥΤ και του 
Η/Υ είναι ότι ναι µεν ο θόρυβος δεν µπορεί να υπολογιστεί κατά απόλυτη τιµή µε 
χρήση του Η/Υ υπό τις παρούσες συνθήκες µεταφοράς, αλλά τα αποτελέσµατα από 
µια τέτοια µελέτη µπορούν να αποτελέσουν µια ένδειξη της παρουσίας του θορύβου 
στο πραγµατικό σύστηµα του ΥΤ.  

Ο θόρυβος του εικονοστοιχείου υπολογίστηκε στον ΥΤ µε χρήση του 
λογισµικού του ίδιου του συστήµατος και στον Η/Υ µε το πρόγραµµα επεξεργασίας 
εικόνας σε βαθµονοµηµένες εικόνες. Η σηµαντική αύξηση του θορύβου του 
εικονοστοιχείου που παρατηρείται στην περίπτωση των ψηφιοποιηµένων εικόνων του 
Η/Υ κατά ένα µεγάλο ποσοστό οφείλεται στη διαδικασία της βαθµονόµησης. 

Ο υπολογισµός του λόγος σήµατος προς θόρυβο (SNR) έδειξε ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις ο λόγος σήµατος προς θόρυβο βελτιώνεται κατά τη 
µεταφορά των εικόνων. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι κατά τη µεταφορά και 
ψηφιοποίηση των εικόνων δεν υπάρχει απώλεια πληροφορίας αλλά µια φαινοµενική 
αύξηση του θορύβου η οποία δεν έχει αρνητικές συνέπειες στις περαιτέρω µελέτες.  

Στην παρούσα µελέτη η χωρική διακριτική ικανότητα του συστήµατος του ΥΤ 
και η MTF υπολογίστηκαν µε χρήση του οµοιώµατος της Eurospin µέσω του 
υπολογισµού της CTF. Από την καµπύλη της MTF υπολογίστηκε η χωρική 
συχνότητα για το 2,5% της µέγιστης τιµής της διαµόρφωσης του σήµατος. Έγινε 
εµφανές ότι η χωρική διακριτική ικανότητα είναι καλύτερη στην περίπτωση του Η/Υ.  

Συνοψίζοντας αναφέρουµε ότι ανάλογα µε τις κλινικές ανάγκες και µε 
κατάλληλη επιλογή των παραµέτρων ψηφιοποίησης (WW, WL, VB, VW) είναι 
δυνατή η ψηφιοποίηση και η µεταφορά εικόνων από τον ΥΤ στον Η/Υ µε ελάχιστες 
απώλειες της διαγνωστικά χρήσιµης πληροφορίας. 

Η βαθµονόµηση των ψηφιοποιηµένων εικόνων του Η/Υ είναι µια διαδικασία 
που θα πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή γιατί όπως φάνηκε από αυτή τη 
µελέτη έχει άµεση επίδραση σε όλες τις µετρούµενες φυσικές παραµέτρους ποιότητας 
εικόνας του ΥΤ όταν αυτές υπολογίζονται µε χρήση των ψηφιοποιηµένων εικόνων 
του Η/Υ. Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης έδειξαν ότι η γραµµικότητας του 
συστήµατος µπορεί να µελετηθεί εξίσου καλά στον Η/Υ χωρίς περαιτέρω χρήση του 
ΥΤ. 

Ο ΥΤ παρουσιάζει αδυναµία λογισµικού στον υπολογισµό της χωρικής 
διακριτικής ικανότητας, ο οποίος αντίθετα µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε σχετική 



ευκολία στον Η/Υ. Η καµπύλη της συνάρτησης µεταφοράς διαµόρφωσης είναι ένας 
αντικειµενικός και ποσοτικός παράγοντας υπολογισµού της χωρικής διακριτικής 
ικανότητας. Οι µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στον Η/Υ έδειξαν ότι η χωρική 
διακριτική ικανότητα µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια και µάλιστα παρουσιάζεται 
βελτιωµένη στις ψηφιοποιηµένες εικόνες του Η/Υ. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 Η Υπολογιστική Τοµογραφία είναι ένα προϊόν πολλών ετών έρευνας και 
τεχνολογικών επιτευγµάτων και εδραιώθηκε µε την βελτίωση και την ταχύτητα των 
σύγχρονων υπολογιστών. Οι µαθηµατικές βάσεις της µεθόδου ξεκίνησαν το 1917 από 
τον Αυστριακό µαθηµατικό J. Radon. Ο Radon απέδειξε, ότι ένα τρισδιάστατο 
αντικείµενο µπορεί να αναπαραχθεί από ένα µεγάλο αριθµό προβολών του σε 
διάφορα επίπεδα. Το 1963 ο Cormack ανέπτυξε ένα εργαστηριακό µοντέλο ΥΤ, και 
µερικά χρόνια αργότερα ο Hounsfield δουλεύοντας για την εταιρεία ΕΜΙ έφτιαξε τον 
πρώτο ΥΤ όπου έγιναν εξετάσεις ασθενών. Για την συµβολή τους, στην ανάπτυξη 
του ΥΤ και για την σηµασία που είχε αυτή στην διαγνωστική και την ιατρική 
γενικότερα Cormack και Hounsfield τιµήθηκαν µε το βραβείο Nobel ιατρικής. 
 Ο Υπολογιστικός Τοµογράφος έχει εξελιχθεί σηµαντικά τεχνολογικά από το 
1972 που ο Hounsfield παρουσίασε τις πρώτες εικόνες µε την τεχνική αυτή. Οι 
χρόνοι λήψης των τοµών µειώθηκαν σε µερικά δευτερόλεπτα µε αποτέλεσµα και τη 
βελτίωση της ποιότητας της εικόνας.  
 Σε σύγκριση µε την κλασσική ακτινογραφία, η υπολογιστική τοµογραφία 
υπερτερεί στο ότι διακρίνει µεταξύ ιστών που έχουν παραπλήσια πυκνότητα. 
Επιπλέον, η υπολογιστική τοµογραφία παρέχει πληροφορίες για τη δοµή του 
ανθρωπίνου σώµατος σχετικές µε το βάθος, πράγµα που δεν είναι δυνατό στην 
ακτινογραφία. Η κλασσική ακτινογραφία είναι προβολική τεχνική, εποµένως, κατά 
την απεικόνιση συµβαίνει επιπροβολή των δοµών (φαινόµενο µερικού όγκου), 
γεγονός που σχεδόν εξαλείφεται στην ιατρική απεικόνιση δοµών µε χρήση ΥΤ. Όµως 
η κλασσική ακτινογραφία έχει πολύ καλή χωρική διακριτική ικανότητα και υπερτερεί 
στο σηµείο αυτό της ΥΤ. 
 Μελέτες, που έγιναν σε πολλές χώρες του κόσµου, έδειξαν ότι προγράµµατα 
∆ιασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance), τα οποία ολοκληρώνονται µε 
ποιοτικούς ελέγχους όλων των εν χρήσει ακτινολογικών µηχανηµάτων, συνεισφέρουν 
σηµαντικά στη βελτίωση της εικόνας, όσο και στη µείωση της δόσης του 
εξεταζόµενου καθώς και στο κόστος της εξέτασης. Η ∆ιασφάλιση Ποιότητος, 
σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO) είναι «Όλες οι 
προγραµµατισµένες και συστηµατικές ενέργειες, οι απαραίτητες για να παράσχουν 
επαρκή εγγύηση ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα ικανοποιήσει προκαθορισµένες 
απαιτήσεις για την ποιότητα». Στην περίπτωση ενός εργαστηρίου εξοπλισµένο µε ΥΤ 
ζητούµενο είναι η παραγωγή επαρκών διαγνωστικών πληροφοριών µε την ελάχιστη 
δυνατή έκθεση σε ακτινοβολία προσωπικού και εξεταζοµένων. 
 Επειδή τα θετικά αποτελέσµατα των ποιοτικών ελέγχων στους 
Υπολογιστικούς Τοµογράφους, έχουν γίνει πλήρως αντιληπτά, αρκετές χώρες έχουν 
θεσµοθετηθεί, συχνά υπό µορφή κρατικής νοµοθεσίας, πρωτόκολλα ή συστάσεις µε 
υποχρεωτικό χαρακτήρα. Η νοµοθεσία περιλαµβάνει οδηγίες και αποδεκτά όρια και 
περιγράφει ένα πλήρες πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου. 
 Στην Ελλάδα έχει θεσµοθετηθεί από το 1978 η µελέτη ακτινοπροστασίας και 
η έκθεση ασφαλούς λειτουργίας των ακτινολογικών εγκαταστάσεων προκειµένου να 
χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας των εργαστηρίων αυτών. 
 Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν  η µεταφορά και ψηφιοποίηση εικόνων 
του ΥΤ που ελήφθησαν κατά τη διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων του συστήµατος, σε 
Η/Υ µε βασικό στόχο την εκτίµηση  των φυσικών παραµέτρων του συστήµατος του 
ΥΤ τόσο στο ίδιο το σύστηµα του ΥΤ όσο και µέσω των ψηφιοποιηµένων-



βαθµονοµηµένων εικόνων του Η/Υ. Οι φυσικές παράµετροι που υπολογίστηκαν ήταν 
η γραµµικότητα, η χωρική οµοιογένεια της εικόνας, ο θόρυβος εικόνας και ο θόρυβος 
ικονοστοιχείου,  ο λόγος σήµατος προς θόρυβο (SNR), το πάχος τοµής, η 
ιακριτικής ικανότητα χαµηλής αντίθεσης και η χωρική διακριτικής ικανότητα. Ο 
αράµε

υ 
ύριο 

 είτε 
ν από 

ν όχι 

ε
δ
π τροι αυτοί είναι βασικοί για την εκτίµηση της ποιότητας της εικόνας. Το 
ερώτηµα είναι αν ο ποιοτικός έλεγχος του συστήµατος του ΥΤ είναι δυνατόν να 
διεξαχθεί µε επιτυχία σε  ένα Η/Υ µέσω των εικόνων που ελήφθησαν , 
ψηφιοποιήθηκαν και βαθµονοµήθηκαν έτσι ώστε να µη διαφέρουν από αυτές πο
αναγνωρίζει ο ΥΤ. Τα πλεονεκτήµατα από µια τέτοια εξέλιξη είναι πολλά µε κ
πλεονέκτηµα την αποφόρτιση  του συστήµατος του ΥΤ από την διεξαγωγή των 
ποιοτικών ελέγχων και µε µελλοντική διεξαγωγή των ποιοτικών ελέγχων και γιατί όχι 
και διαγνωστικής επεξεργασίας εικόνων εξεταζοµένων από απόσταση είτε 
µεταφέροντας τις εικόνες µέσω ενός δικτύου εντός του νοσοκοµειακού χώρου
µέσω διαδικτύου. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για τη µεταφορά των εικόνω
απεικονιστικά συστήµατα όπως ο ΥΤ όµως βασικό µειονέκτηµα όλων αυτών, 
παρόλες τις επιτυχείς προσπάθειες, είναι το µεγάλο κόστος που είναι δύσκολο α
αδύνατο να αντέξει η πλειοψηφία των νοσοκοµειακών συγκροτηµάτων.  
 
 
 
 



1. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 
 
 Η Υπολογιστική Τοµογραφία (ΥΤ) σαν µέθοδος ιατρικής απεικόνισης 
αναφέρεται στην δισδιάστατη παρουσίαση των τοµών του ανθρωπίνου σώµατος µ
χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας (ακτίνες-x). Η Υπολογιστική Τοµογραφία διαφέρ
από τη συµβατική προβολή εικόνων ακτίνων-x σε πολλά σηµεία. Μια βασική 
διαφορά είναι ο τρόπος σχηµατισµού της εικόνας. Η απεικονιστική τεχνική της ΥΤ σε
αντίθεση µε τις κλασικές απεικονιστικές τεχνικές δε  βασίζεται στην δισδιάστατη 
προβολή αποτύπωσης των οργάνων του ανθρωπίνου σώµατος. Ο σχηµατισµός της 
εικόνας ΥΤ είναι µια διαδικασία πολλών σταδίων. Ο τρόπος σχηµατισµού µιας 
εικόνας ΥΤ ουσιαστικά αποτελεί µια διαδικασία µετατροπής αναλογικών σηµάτων 
ανά σειρές (ανιχνευτών) σε ψηφιακά δεδοµένα µε τη χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή.1-6 
 Η δηµιουργία της εικόνας αρχίζει µε τη φάση ακτινοβόλησης. Κατά τη 
ιάρκεια αυτής της φάσης, µια λεπτή, σε σχήµα βεντάλιας δέσµη ακτίνων

ε 
ει 

 

–Χ 
ροσπίπτει πάνω στο εξεταζόµενο σώµα όπου ορίζει µια τοµή πάχους ίσο µε το πάχος 
ς δέσµης. Η ακτινοβολία που διεισδύει και εξέρχεται από την τοµή του σώµατος 
ετράται από µια σειρά ανιχνευτών. Οι ανιχνευτές δεν καταµετρούν αυτόµατα µια 
λήρη εικόνα της τοµής του σώµατος αλλά µόνο µια κατατοµή κατά µήκος ενός 
άξονα της τοµής. Τα δεδοµένα της κατατοµής είναι µετρήσεις της απορρόφησης των 
ακτίνων-x κατά µήκος κάθε ακτίνας που εκτείνεται από τη λυχνία ακτίνων-x προς τον 
κάθε ανιχνευτή (ray sum). Για την παραγωγή επαρκούς πληροφορίας για το 
σχηµατισµό µιας πλήρους δισδιάστατης ανατοµικής εικόνας (τοµής), η δέσµη των 
ακτίνων-x περιστρέφεται ή µεταφέρεται γύρω από την τοµή του σώµατος για να 
παράγει όψεις από πολλές γωνίες. Τυπικά, λαµβάνονται µερικές εκατοντάδες 
κατατοµές των οποίων τα δεδοµένα αποθηκεύονται στην µνήµη του υπολογιστή. Ο 
ολικός αριθµός των µετρήσεων απορρόφησης κατά τη διάρκεια µιας ακτινοβόλησης 
είναι το γινόµενο του αριθµού των κατατοµών και του αριθµού των ακτίνων εντός 
κάθε κατατοµής1. Ο ολικός χρόνος ακτινοβόλησης για κάθε τοµή κυµαίνεται από 
σχεδόν 1 έως 15 δευτερόλεπτα, εξαρτάται από το σχεδιασµό του µηχανισµού του ΥΤ. 
Ανάλογα µε το είδος της εξέτασης επιλέγεται από το χειριστή ο κατάλληλος χρόνος 
ακτινοβόλησης. Γενικά η ποιότητα της εικόνας µπορεί να βελτιωθεί µε χρήση 
µεγαλύτερου χρόνου ακτινοβόλησης µε άµεση συνέπεια την αύξηση δόσης στον 
ασθενή. 
 Η δεύτερη φάση, παραγωγής της εικόνας γνωστή και ως ανακατασκευή της 
εικόνας παρουσιάζεται στην εικόνα 1-1. Αυτή πραγµατοποιείται από τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή ο οποίος αποτελεί βασικό τµήµα του ΥΤ. Η ανακατασκευή της εικόνας 
είναι µια µαθηµατική διαδικασία η οποία µετατρέπει τα δεδοµένα ακτινοβόλησης για 
κάθε κατατοµή σε µια ψηφιακή εικόνα. Η εικόνα δοµείται σε ένα δισδιάστατο πλέγµα 
από ανεξάρτητα εικονοστοιχεία ή pixels. Κάθε εικονοστοιχείο αναπαριστάται από 
µια αριθµητική τιµή ή ΑΥΤ (Αριθµό Υπολογιστικής Τοµογραφίας) ή CT number. Η 
τιµή για κάθε εικονοστοιχείο σχετίζεται µε την ηλεκτρονική πυκνότητα του ιστού στο 
αντίστοιχο στοιχείο όγκου ή voxel. Η ανακατασκευή συνήθως ολοκληρώνεται σε 
µερικά δευτερόλεπτα και εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της εικόνας και από τις 
δυνατότητες του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στη συνέχεια η ψηφιακή πλέον εικόνα 
αποθηκεύεται στην µνήµη του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή στο µέσο 
αποθήκευσης(π.χ. µαγνητικός δίσκος, οπτικός δίσκος). 

δ
π
τη
µ
π



 

: Η ανακατασκευή της εικόνας ΥΤ από τα δεδοµένα ακτινοβόλησης 

 

Εικόνα 1-1

 Η τελική φάση είναι η µετατροπή της ψηφιακής εικόνας που βρίσκεται 
αποθηκευµένη στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή, σε αναλογικό απεικονιστικ
(video) ώστε να µπορεί να παρατηρηθεί άµεσα στην οθόνη του συστήµατος του ΥΤ ή 
να καταγραφεί σε φιλµ. Για την υλοποίηση αυτής της φάσης χρησιµοποιείται µια 
ηλεκτρονική συσκευή που ονοµάζεται µετατροπέας ψηφιακού σήµατος σε αναλογικ
(digital-to-analog converter ή DAC). Η σχέση ανάµεσα στον ΑΥΤ του 
εικονοστοιχείου και των αποχρώσεων του γκρι ή τη φωτεινότητα στην εκτιθέµενη 
εικόνα καθορίζεται από το επίπεδο παραθύρου το οποίο επιλέγεται από τον χειριστή. 
Με µεταβολή του ανώτερου και κατώτερου επιπέδου του παραθύρου είναι δυ
να επιτευχθεί η επιθυµητή φωτεινότητα και σκιαγραφική αντίθεση στην 
παρατηρούµενη εικόνα. Η επιλογή του παραθύρου (WW και WL) καθορίζει το εύ
διακυµάνσεων των ΑΥΤ σε κλίµακα του γκρι σε όλη την εικόνα. 
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νατόν 

ρος 



1.1 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ 
 
 Σε ένα ΥΤ η δέσµη των ακτίνων-x θα πρέπει να έχει κατάλληλο σχήµα, 
ενεργειακή οµοιογένεια και δυνατότητα να περιστρέφεται γύρω από το σώµα του 
ασθενούς. 
 Η λυχνία των ακτίνων-x είναι τοποθετηµένη µέσα σ’ ένα κυκλικό κέλυφος (ή 
gantry). Μέσα στο κέλυφος περιστρέφεται η ακτινολογική λυχνία και οι ανιχνευτές. 
Έχει στο µέσο του µεγάλη οπή, µέσα από την οποία διέρχεται το σώµα του 
εξεταζοµένου. Το κέλυφος στηρίζεται σε στηρίγµατα και περιστρέφεται γύρω από 
τον άξονα που περνάει από τα στηρίγµατα αυτά. Έτσι είναι δυνατό εκτός από 
κατακόρυφες εξεταστικές τοµές να ληφθούν και κεκλιµένες. 
 
 
1.1.1 Λυχνία παραγωγής ακτίνων-Χ 

 
1.1.2 Κατευθυντήρες 

 
 Για την επιπέδωση της δέσµης των ακτίνων–x παρεµβάλλονται συνήθως δύο 
κατευθυντήρες ανάµεσα στη λυχνία και τους ανιχνευτές, οι οποίοι είναι 
κατασκευασµένοι από µέταλλο υψηλού ατοµικού αριθµού π.χ. µόλυβδο, βολφράµιο. 
 Ο πρώτος είναι τοποθετηµένος µπροστά στη λυχνία και επιτρέπει την 
ελεύθερη δίοδο µιας δέσµης σχήµατος βεντάλιας και ρυθµιζόµενου πάχους. Το πάχος 
της δέσµης ρυθµίζεται µε το άνοιγµα ή κλείσιµο του πάχους του κατευθυντήρα και 
µπορεί να είναι 1 έως 10 mm ανάλογα µε το τύπο του µηχανήµατος. 
 Ο δεύτερος κατευθυντήρας είναι τοποθετηµένος µπροστά από την σειρά των 
ανιχνευτών και επιτρέπει την είσοδο στους ανιχνευτές µόνο εκείνων των ακτίνων που 
έρχονται κατευθείαν από την λυχνία και έχουν περάσει µέσα από το εξεταζόµενο 
σώµα χωρίς να απορροφηθούν. Οι άλλες ακτίνες που έρχονται πλαγίως µετά από 
σκέδαση στο σώµα ή στο µηχάνηµα, κόβονται από τον δεύτερο κατευθυντήρα και δεν 
φτάνουν στους ανιχνευτές. Και αυτός ο κατευθυντήρας έχει ρυθµιζόµενο άνοιγµα το 
οποίο προσδιορίζει το πάχος της τοµής πάνω στο σώµα του εξεταζοµένου 
 
 

 
 Αυτή είναι µια ακτινολογική λυχνία, περιστρεφόµενης ανόδου, µέσα στην 
οποία παράγονται και επιταχύνονται ηλεκτρόνια που στη συνέχεια προσπίπτουν στην 
άνοδο της λυχνίας εκπέµποντας ακτίνες–x. 
 Οι παραγόµενες ακτίνες–x εκπέµπονται σε ένα φάσµα ενεργειών του οποίου η 
µέγιστη τιµή εξαρτάται από την υψηλή τάση λειτουργίας της λυχνίας7-9. Τυπικές 
τιµές υψηλής τάσης λειτουργίας της λυχνίας είναι 100 kV έως 120kV, και δεν 
µεταβάλλονται σηµαντικά κατά τα διάφορα είδη εξετάσεων.  
 Το γινόµενο της έντασης του ανοδικού ρεύµατος της λυχνίας, (mA), επί τον 
χρόνο λειτουργίας της λυχνίας (sec), εκφράζει το ηλεκτρικό φορτίο στο κύκλωµα 
υψηλής τάσης της λυχνίας και είναι ανάλογο µε τον αριθµό των φωτονίων που θα 
παραχθούν. Η τιµή των mAs που χρησιµοποιούνται, διαφέρει από εξέταση σε 
ξέταση.  ε

 



1.1.3 Φίλτρα (Ηθµοί)  

 
σ΄ 

βάλλεται κυρίως για τη σκλήρυνση της δέσµης των ακτίνων-x: 
Σ

 
 Το σύστηµα της λυχνίας ακτίνων-x περιέχει επίσης φίλτρα µέσα από τα οποία
διέρχεται η δέσµη των ακτίνων-x. Η χρήση των ηθµών στην δέσµη των ακτίνων-x 
ένα ΥΤ επι

κλήρυνση της δέσµης 
Η σκλήρυνση της δέσµης των ακτίνων-x πριν από τη είσοδο της στο σώµα του 
ασθενούς έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της απορροφούµενης δόσης του ασ
µε την επιλεκτική αποµάκρυνση από το φάσµα της δέσµης των ακτίνων-x των 
φωτονίων χαµηλών ενεργειών δηλαδή των φωτονίων χαµηλής διεισδυτικότητα
 

θενούς, 

ς. 

.1.4 Ανιχνευτές 

 
Απέναντι από την λυχνία βρίσκεται µια σειρά ανιχνευτών. Ο αριθµός τους 

ίναι µε

 περάσουν µέσα από το σώµα του 
ξεταζο

ου 

ικός ηλεκτρικός 
αλµός

χρήση 
θµού φωτονίων, γιατί µειώνει τη δόση στον ασθενή για ένα συγκεκριµένο 

πίπεδο ποιότητας εικόνας. 
Ο τρόπος κατανοµής και κίνησης των ανιχνευτών µέσα στο σύστηµα του ΥΤ 

έχουν  την εµφάνιση του πρώτου ΥΤ µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία 
ΥΤ πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς1-6. 

 και τη 
εταφο
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ε γάλος. Οι σύγχρονοι τοµογράφοι διαθέτουν πάνω από 500 ανιχνευτές. Οι 
ανιχνευτές αυτοί είναι συνήθως µικροί θάλαµοι ιονισµού γεµάτοι µε το αέριο Xe. Οι 
ακτίνες-x που έρχονται από την λυχνία αφού
ε µένου και ευθυγραµµιστούν από τους κατευθυντήρες εισέρχονται στους 
ανιχνευτές παράλληλα προς τον κύριο άξονα τους και ιονίζουν τα άτοµα του αερί
παράγοντας ιόντα. Τα ιόντα αυτά συλλέγονται στην άνοδο του ανιχνευτή και 
δηµιουργούν µια ηλεκτρική τάση που εµφανίζεται σαν αναλογ
π  στον ακροδέκτη του ενισχυτή και αποτελεί το σήµα, την καταγραφόµενη 
πληροφορία του ΥΤ. Η ένταση του σήµατος (ύψος παλµού) είναι ανάλογη µε τον 
αριθµό των φωτονίων που συλλέγονται από τον ανιχνευτή. Σηµαντικό 
χαρακτηριστικό των ανιχνευτών είναι η υψηλή τους απόδοση, υψηλό σήµα µε 
µικρού αρι
ε
 

 τροποποιηθεί από

 
 
1.1.5  Η/Υ 

 
 Βασικό στοιχείο ενός συστήµατος ΥΤ αποτελεί ο Η/Υ. Μέσω του Η/Υ 
επιλέγονται από το χειριστή οι παράµετροι ακτινοβόλησης και είναι αυτός που 
ελέγχει την έναρξη, τη διάρκεια και τον τρόπο ακτινοβόλησης καθώς
µ ρά των δεδοµένων. Ο Η/Υ σχετίζεται άµεσα µε το σχηµατισµό της εικόνας σ΄ 
ένα ΥΤ. Τέλος ο Η/Υ µεταφέρει, αποθηκεύει και βελτιώνει τις εικόνες και τα 
δεδοµένα. Οι εικόνες αποθηκεύονται προσωρινά στη µνήµη του Η/Υ για να 
αποθηκευτούν κατόπιν είτε βραχυπρόθεσµα στον µαγνητικό δίσκο είτε 
µακροπρόθεσµα πλέον στον οπτικό δίσκο. 
 
 
 
 



1.2 ΕΥΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

α της 
τοµής ς. Αυτή είναι µια µαθηµατική διαδικασία που 

ς 

.2.1 Σχηµατισµός τη εικόνας 

 
Η εικόνα ανακατασκευάζεται στη µορφή ενός δισδιάστατου πλέγµατος 

ία. 

ς του 

 

ο 
 σε 

 σώµατος που 

 
επίσης σηµαντικά στην ποιότητα 

 όγκου επιδρούν τρεις 
παράµετροι εξέτασης: (1) το 
µέγεθος του πλέγµατος  
ανακατασκευής (µήτρας), (2) το 
εύρος του εξεταστικού πεδίου 

µής. 
εί 

γκου. Οι 

οιχεία 

 και 

.2.2 Απορρόφηση των ακτίνων-x στο σώµα 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚ
 
 Η ανακατασκευή της εικόνας ΥΤ είναι µια διαδικασία ψηφιοποίησης που 
στηρίζεται στην µετατροπή των αναλογικών δεδοµένων που προέρχονται από τις 
µετρήσεις απορρόφησης των ακτίνων-x, σε µια δισδιάστατη ψηφιακή εικόν

 του ανθρωπίνου σώµατο
πραγµατοποιείται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή χρησιµοποιώντας µια από τι
µαθηµατικές µεθόδους ανακατασκευής της εικόνας. 
 
 
 
1

 
ανεξάρτητων εικονοστοιχείων (pixels). Ο αριθµός των εικονοστοιχείων που 
περιέχονται σε µια εικόνα τυπικά κυµαίνεται από 64x64 σε 512x512 εικονοστοιχε
Το µέγεθος του πλέγµατος (αριθµός των εικονοστοιχείων ανά εικόνα) ή µήτρα 
ανακατασκευής επιλέγεται από τον χειριστή πριν την ακτινοβόληση. Το µέγεθο
εικονοστοιχείου έχει σηµαντική επίδραση στην ποιότητα της εικόνας1,2,4 και θα 
πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της κλινικής διαδικασίας που
λαµβάνει χώρα κάθε φορά. 

Κάθε εικονοστοιχείο στ
πλέγµα της εικόνας αντιστοιχεί
ένα στοιχείο όγκου (voxel) του 
ιστού στην τοµή του
απεικονίζεται. Το µέγεθος του 
κάθε στοιχείου όγκου ιστού επιδρά

της εικόνας. Όπως φαίνεται στην 
εικόνα-2 στο µέγεθος του 
στοιχείου

(FOV), (3) το µέγεθος της το
Το πάχος της τοµής αντιστοιχ
στο βάθος του στοιχείου ό

διαστάσεις της επιφάνειας ενός στοιχείου όγκου είναι το πηλίκο του FOV δια το 
µέγεθος της µήτρας. Για παράδειγµα ένα πεδίο 25,4cm µε µήτρα 256 εικονοστ
παράγουν ένα voxel ιστού µε διαστάσεις (µήκος και πλάτος) του 1mm. 
Μεταβάλλοντας είτε το FOV είτε το µέγεθος της µήτρας µεταβάλλονται
διαστάσεις του voxel. 

ιχείου όγκου,FOV µε το µεγέθους της µήτρας
και του πάχους τοµής 

Εικόνα 1-2: Η συσχέτιση του µεγέθους του
στο
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σµη ακτίνων-x, τότε µέρος των 
φωτονίων της δέσµης απορροφάται µε αποτέλεσµα να ελαττώνεται η ένταση της 
ροσπίπτουσας δέσµης. 

Αν Ι0 είναι η αρχική ένταση της δέσµης, τότε η εξερχόµενη δέσµη θα έχει 
ικρότερη ένταση Ι η τιµή της οποίας θα δίνεται από τη σχέση: 

όπου µ1 είναι ο γραµµικός συντελεστής εξασθένισης (Linear Attenuation Coefficient) 
αι εξαρτάται κυρίως από τον ατοµικό αριθµό (Ζ) του υλικού και την ενέργεια των 

ονίων 
άλο 

 

 Όταν πάνω σε ένα στοιχείο όγκου πέσει µια δέ

π
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µ
xII 0

µ−= e 1⋅  

κ
φωτονίων της προσπίπτουσας δέσµης. Επειδή στην κλίµακα ενεργειών των φωτ
που χρησιµοποιούνται στην ΥΤ υπερισχύει το φαινόµενο Compton χωρίς µεγ
σφάλµα µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ο LAC είναι ανάλογος της φυσικής 
πυκνότητας του υλικού. Αν αντί για ένα στοιχείο όγκου υπάρχουν δύο συνεχόµενα
στοιχεία όγκου τότε η εξίσωση 1.2-1 γίνεται: 
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και για πλήθος ν στοιχείων όγκου η εξίσωση 1.2-3 γράφεται: 

)xνµ+  

Τ) - (CT numbers) 

ονοστοιχείο αναπαριστάται απ
στή γραµµικής εξασθένησης του 
 εικόνα 1-3. Η διαδικασία 
ντελεστή εξασθένισης για κάθε 
λληλη τιµή του εικονοστοιχείου 
γενικά οι ΑΥΤ. Οι περισσότεροι 

ΥΤ εκφράζουν τους ΑΥΤ σε µονάδες Hounsfield  Units (HU). Η σχέση ανάµεσα σε 
ένα ΑΥΤ και στην αντίστοιχη τιµή συντελεστή εξασθένισης δίνεται από τη σχέση 
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1.2.3 Αριθµοί Υπολογιστικής Τοµογραφίας (ΑΥ

 
 Στην ανακατασκευασµένη εικόνα, κάθε εικ ό 
µια αριθµητική τιµή που σχετίζεται µε τον συντελε
ιστού, για κάθε στοιχείο όγκου όπως φαίνεται στην
ανακ συ
στοι τά
της ε των εικονοστοιχείων είναι 

ατασκευής αρχικά υπολογίζει την τιµή του 
χείο όγκου και µετά τον µετατρέπει στην κα
ικόνας1,6. Οι τιµές 

οποιείται σαν υλικό αναφοράς για τον καθορισµό των ΑΥΤ. 
ξ ορισµού το νερό έχει ΑΥΤ=0. Υλικά που έχουν συντελεστές εξασθένισης 
εγαλύτερους από το νερό έχουν θετικές τιµές ΑΥΤ, ενώ υλικά µε συντελεστή 
εξασθ ικές τιµές ΑΥΤ. Οι ΥΤ συνήθως 
ειτουργούν σε σχετικά υψηλή τάση (KVp) όπου η αλληλεπίδραση Compton 
υπερισχύει στους µαλακούς ιστούς. Οι τιµές του γραµµικού συντελεστή εξασθένισης 
για αλληλεπίδραση Compton καθορίζεται πρωταρχικά από την ηλεκτρονική και κατ’ 

Ε
µ

ένισης µικρότερο από το νερό έχουν αρνητ
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ή



επέκταση την φυσική πυκνότητα ή πυκνότητα (g/cm3) του υλικού. Για το λόγο αυτό, 
τουλάχιστον για τους µαλακούς ιστούς οι ΑΥΤ σχετίζονται µε την πυκνότητα του
ιστού. Ιστοί µε πυκνότητ

 
α µικρότερη από του νερού (ειδικό βάρος µικρότερο από 1) 

νητικές τιµές ΑΥΤ. Θετικές τιµές ΑΥΤ υποδεικνύουν πυκνότητα 
εγαλύτερη από του νερού. Η τιµή των σηµάτων (ΑΥΤ) είναι γραµµικά ανάλογη µε 
ν φυσική πυκνότητα των απεικονιζόµενων ιστών. 

Ο ίδιος ιστός δεν θα δώσει τον ίδιο ΑΥΤ εάν ακτινοβοληθεί µε διαφορετικούς 
Τ εξαιτίας της διαφορετικής φασµατικής κατανοµής των ενεργειών της δέσµης των 

ακτίνων-x (KV και φιλτράρισµα) και της διαδικασίας βαθµονόµησης του 
συστήµατος. Οι ΑΥΤ που λαµβάνονται από τον ίδιο ΥΤ µπορεί να διαφέρουν από 
καιρό σε καιρό και εφόσον  αλλάξει η θέση του συγκεκριµένου ιστού στην περιοχή 
ακτινοβόλησης. Εάν οι ΑΥΤ πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για ποσοτικές µετρήσεις 
όπως είναι ο καθορισµός της πυκνότητας των οστών είναι συνήθως απαραίτητο να 
ακτινοβοληθεί µια οµάδα υλικών αναφοράς µαζί µε τον ασθενή. 
 
1.2.4 Οπισθοπροβολή (Back Projection) 

 
 Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι για κάθε µέτρηση µιας σειράς στοιχείων 
όγκου λαµβάνεται µια εξίσωση που δίνει την τιµή του αθροίσµατος των γραµµικών 
συντελεστών εξασθένισης (ΓΣΕ). Το πρόβληµα της ΥΤ είναι να προσδιορίσει κάθε 
έναν από τους ΓΣΕ ώστε να σχηµατιστεί µια εικόνα των πυκνοτήτων του σώµατος. 
 Αν και για την ανακατασκευή της εικόνας ΥΤ µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
διάφορες µαθηµατικές µέθοδοι µια µέθοδος, φιλτραρισµένη οπισθοπροβολή4, 
χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά. Η γενική αρχή πάνω στην οποία βασίζεται η 
µέθοδος αυτή µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 
 «Η εσωτερική κατασκευή ενός σώµατος µπορεί να αναπαραχθεί από 
πολλαπλές προβολές του σώµατος» 
 Στη διαδικασία ανακατασκευής της εικόνας µε τη µέθοδο της 
οπισθοπροβολής ακολουθείται η αντίθετη διαδροµή από αυτή που ακολουθήθηκε 
κατά τη διαδικασία ακτινοβόλησης. Κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης ενός 
τµήµατος του σώµατος, η δέσµη των ακτίνων-x προβάλλεται µέσω της τοµής από 
διαφορετικές όψεις. Οι ανιχνευτές καταγράφουν το άθροισµα των ΓΣΕ που 
αντιστοιχούν στα στοιχεία όγκου από τα οποία περνάει η δέσµη των ακτίνων-x. 
Αφότου η δέσµη των ακτίνων-x προβλήθηκε µέσω των πλευρών της τοµής του 
σώµατος, µια όψη «βλέπει» µόνο µια σύνθετη κατατοµή εξασθένισης και όχι τις 

έχουν γενικά αρ
µ
τη
 

er) του εικονοστοιχείου και του συντελεστή
εξασθένισης του στοιχείου όγκου του ιστού 

 
Εικόνα 1-3: Σχέση ανάµεσα στον ΑΥΤ (CT numb
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ανεξάρτητες ανατοµικές δοµές εντός της τοµής. Σε µια ακτινοβόληση συνήθως 
λαµβάνονται µερικές εκατοντάδες όψεις. Μετά από τις προβολές γίνεται από τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή η οπισθοπροβολή (back-projection). Με αυτή δηµιουργείται
στη µνήµη του υπολογιστή ένα πίνακας, κάθε στοιχείο του οποίου έχει σαν 
περιεχόµενο το άθροισµα των µετρήσεων που διασταυρώνονται στο στοιχείο αυτό. 
Επειδή το άθροισµα αυτό είναι ανάλογο µε τον ΓΣΕ 

 

που χαρακτηρίζει το αντίστοιχο 
τοιχείο όγκου της τοµής, από τον πίνακα αυτό προκύπτει ένας πίνακας που περιέχει 
τους ΓΣΕ των στοιχείων όγκων στα εικονοστοιχεία που στοιχειοθετούν τον πίνακα. 
 Μετά την οπισθοπροβολή ακολουθεί ο ανασχηµατισµός της εικόνας (image 
reconstruction). Αυτός γίνεται από τις τιµές των εικονοστοιχείων που έχουν 
αποθηκευτεί στον πίνακα κατά την οπισθοπροβολή. Είναι δυνατόν να 
ανακατασκευαστεί µια εικόνα της τοµής του σώµατος εάν ένας αριθµός από 
ανεξάρτητες κατατοµές προβληθούν πίσω πάνω σε µια περιοχή της εικόνας. Κάθε 
κατατοµή περιέχει µόνο αρκετή πληροφορία να προβάλλει γραµµές ή ζώνες στην 
εικόνα. Παρόλα αυτά, εάν οι ανεξάρτητες κατατοµές προβληθούν ακτινικά η µια 
πάνω στην άλλη η εικόνα θα επαναδηµιουργηθεί ή ανακατασκευαστεί. 
Συνήθως απαιτούνται µερικές εκατοντάδες κατατοµές για την ανακατασκευή µιας 
εικόνας στην οποία απεικονίζεται µια τοµή των οργάνων του ανθρωπίνου σώµατος. 
Οι υ 
δε σουν και να απεικονίσουν µια τοµή. 
 

σ

 σύγχρονοι ΥΤ χρειάζονται χρόνους της τάξης του δευτερολέπτου ή κλάσµατα το
υτερολέπτου προκειµένου να υπολογί

 



1.3 Ποιότητας εικόνας σε ένα ΥΤ 
 
 Η ποιότητα µιας ιατρικής εικόνας στον ΥΤ καθορίζεται10-14 από, τα 
χαρακτηριστικά του εξοπλισµού, και από τις τιµές των παραµέτρων απεικόνισης. 
 Η ποιότητα εικόνας σε ένα σύστηµα υπολογιστικού τοµογράφου καθορίζεται 
από τρεις χαρακτηριστικές παραµέτρους: 

Ο χρήστης µπορεί να επιδράσει στην ποιότητα της εικόνας (ΥΤ) µε την 

µεταβολή των παρακάτω παραµέτρων σάρωσης: 

 Επιπλέον, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως το πάχος του ασθενούς, το 
είδος αποτύπωσης της εικόνας (λογισµικό η υλικό αντίγραφο), η γεωµετρία σάρωσης, 
εκ των οποίων όλοι επιδρούν στην ποιότητα της εικόνας. Αυτοί οι παράµετροι 
διαφέρουν από αυτούς που αναφέρθηκαν αρχικά. 
 Καθένας από τους παραπάνω παράγοντες έχει άµεση επίδραση σ΄ ένα ή 
περισσότερα χαρακτηριστικά της ποιότητας της εικόνας. Σε πολλές περιπτώσεις 
µεταβάλλοντας ένα παράγοντα µε στόχο τη βελτίωση ενός χαρακτηριστικού 
απεικόνισης ίσως έχει αρνητικό αποτέλεσµα σε µερικά άλλα χαρακτηριστικά. Αρχή 
της τελειότητας, «το καθετί γίνεται σε κόστος κάποιου άλλου». Το θέµα δεν είναι 
ποιοι παράγοντες δίνουν την «καλύτερη» (διαγνωστικά χρήσιµη) εικόνα αλλά ποιες 
τιµές των παραµέτρων έχουν ως αποτέλεσµα την µέγιστη διακριτική ικανότητα 
(χωρική ή αντιθετική) ορισµένων ανατοµικών δοµών ή παθολογικών στοιχείων. 
 Για παράδειγµα, η επιλογή παραµέτρων απεικόνισης έτσι ώστε να παράγουν 
τη µέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα γενικά έχουν ως αποτέλεσµα την ελάττωση 
της διακριτικής ικανότητας αντίθεσης σε µαλακούς ιστούς λόγω αύξησης του 
θορύβου. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η 
συµβιβαστική αντιστάθµιση ανάµεσα στην απορροφούµενη δόση του ασθενούς, τη 
θέρµανση της λυχνίας ακτίνων-x και το χρόνο απεικόνισης. 
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1.4 Φυσικές αρχές και η σχέση τους µε την ποιότητα εικόνας ΥΤ 

υς όρους 
 
 Η έννοια της «ποιότητα εικόνας ΥΤ» περιγράφεται καλύτερα16 µε το
των παρακάτω κριτηρίων: 

 Χωρική ∆ιακριτική Ικανότητα 
 ∆ιακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης (High contrast resolution) 
 ∆ιακριτική ικανότητα χαµηλής αντίθεσης (Low contrast resolution) 

∆ιακριτικ∆ιακριτικΕπίπεδο Επίπεδο όγκουόγκου ∆ιακριτικ∆ιακριτικΕπίπεδο Επίπεδο όγκουόγκου

 Ψευδοεικόνες (artifacts) 
 

 
m, 

Ο παράγοντας αυτός, αφορά την δυνατότητα διαχωρισµού µεταξύ δύο 
εριοχών παραπλήσιας πυκνότητας, δηλαδή παραπλήσιων ΑΥΤ. Η σκιαγραφική 
αντίθεση (contrast), που επιτυγχάνεται στην ΥΤ εξαρτάται από τον παράγοντα αυτό. 
Η διακριτική ικανότητα πυκνότητας επηρεάζεται πολύ από τον θόρυβο και είναι τόσο 
καλύτερη όσο µικρότερος είναι ο θόρυβος. Επίσης εξαρτάται από την επιλογή του 
εύρους και του κέντρου του παραθύρου. 
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1.4.1 Χωρική διακριτική ικανότητα (spatial resolution) 

 
 Ο παράγοντας αυτός δηλώνει το µικρότερο µέγεθος που πρέπει να έχει µία 
οντότητα για να γίνει απεικονιστικά ορατή, όταν η οντότητα αυτή περικλείεται από 
διαφορετικής πυκνότητας υλικά. Η διαφορά αυτή στις πυκνότητες θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 100 ΑΥΤ. Συνήθως η χωρική διακριτική ικανότητα αναφέρεται σε m

.χ. 0,5π mm (ελάχιστη διάσταση εικονοστοιχείου). 
 
 
 
1.4.2 ∆ιακριτική ικανότητα χαµηλής σκιαγραφικής αντίθεσης 

 
 
π



 
1.4.3 ∆ιακριτική ικανότητα χαµηλής σκιαγραφικής αντίθεσης 

, αφορά την δυνατότητα διαχωρισµού µεταξύ δύο 
πε ιοχώ ας, δηλαδή µεγάλη διαφορά τιµών ΑΥΤ. 
Εξ ρτά
 
 
.4.4 Πάχος τοµής 

 
 Στους σύγχρονους τοµογράφους το πάχος τοµής µπορεί να επιλεγεί να είναι 
από 1mm έως και 10mm. Το πάχος της τοµής είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας 
γιατί συσχετίζεται  τόσο µε τη χωρική διακριτική ικανότητα και την διακριτική 
ικανότητα αντίθεσης, όσο και µε το θόρυβο. 
Μεγάλο πάχος τοµής συνεπάγεται χαµηλά επίπεδα θορύβου, αλλά και µικρή χωρική 
διακριτική ικανότητα. Ενώ αντίθετα µικρό πάχος τοµής συνεπάγεται υψηλά επίπεδα 
θορύβου και αυξηµένη χωρική διακριτική ικανότητα. Όσο αφορά την σκιαγραφική 
αντίθεση αυτή βελτιώνεται στα µεγάλα πάχη τοµής λόγω καλύτερης στατιστικής και 
χαµηλού θορύβου. 
 
 
1.4.5 Ψευδοεικόνες (artifacts) 

 
 Αρκετά συχνά παρουσιάζονται στις διαγνωστικές εικόνες, στοιχεία που δεν 
προέρχονται από το ακτινοβολούµενο σώµα. Αυτά ονοµάζονται ψευδοεικόνες ή 
artifacts, και εµφανίζονται πάνω στις εικόνες σαν έντονες ευθείες γραµµές ή σαν 
ακτύλιοι. 
ι ψευδοεικόνες οφείλονται σε φυσικούς παράγοντες, στην κίνηση ή το µέγεθος των 

ασθεν
 

.4.6 ∆

ας, την διακριτική ικανότητα 
ντίθεσης η οποία κάνει δυνατή τη διάκριση δοµών και αντικειµένων χαµηλής 
κιαγραφικής αντίθεσης ιδιαίτερα εντός των µαλακών ιστών. Στην κλασσική 
κτινογραφία και µε προσεκτική εµφάνιση των φιλµ είναι δυνατή η ακτινολογική 
διαφο ς τάξης του 5%. Η 
χωρική διακριτική ικανότητα των φιλµ είναι της τάξης των 0,1-0,2 mm. Στην 
πεικονιστική της ΥΤ και τη ψηφιακής ακτινολογίας γίνεται χρήση ηλεκτρονικών 

ίµακα 

κό απεικονίζεται κατευθείαν και δεν 
περσκιάζεται από άλλα αντικείµενα, εκτός των περιπτώσεων παρουσίας 

 
 Ο παράγοντας αυτός
ρ ν µε µεγάλη διαφορά πυκνότητ
α ται από την επιλογή του εύρους και του κέντρου του παραθύρου. 

1

δ
Ο

ών, σε µεταλλικά αντικείµενα κ.ά. 

 
1 ιακριτική Ικανότητα αντίθεσης 

 
 Η υπολογιστική τοµογραφία υπερέχει έναντι της συµβατικής ακτινογραφίας 
σ’ ένα βασικό χαρακτηριστικό της ποιότητας εικόν
α
σ
α

ροποίηση ιστών µε διαφορές στην φυσική τους πυκνότητα τη

α
ανιχνευτών ακτινοβολίας, συσκευών που βελτιώνουν αισθητά την δυναµική κλ
της απεικονιζόµενης σκιαγραφικής αντίθεσης µε αποτελέσµα να είναι δυνατή η 
διαφοροποίηση ιστών µε διαφορές στη φυσική τους πυκνότητα της τάξης του 0.5%. 
Αρκετοί από τους παράγοντες που εµπλέκονται στον σχηµατισµό εικόνων ΥΤ 
συνεισφέρουν στην ευαισθησία υψηλής αντίθεσης. 
 Στην ΥΤ κάθε ανατοµικό συστατι
υ



ψευδοεικόνων και της επίδρασης του φαινοµένου µερικού όγκου (partial volume 
effect αφικής αντίθεσης 
ε µια περιοχή ενδιαφέροντος χωρίς επίδραση από τις δοµές οστών υψηλής 

σης 
Τ το 

φού για κάθε στοιχείο εικόνας υπολογιστεί και ένας ΑΥΤ, ο πίνακας των ΑΥΤ 
αποτε ούµενη εικόνα. Ο πίνακας µπορεί να τυπωθεί από τον 
υπολο πορούσε να γίνει και διάγνωση µε τους αριθµούς αυτούς. Στην 
ράξη βέβαια οι αριθµοί αυτοί απεικονίζονται πάνω στην οθόνη, σαν αποχρώσεις του 

 

εις 
α διακρίνει µόνο 30 ή 40). Γι’ αυτό είναι 

 
 

αύρες. 
Μεγάλα εύρη παραθύρου ταιριάζουν καλύτερα σε εικόνες υψηλής διακριτικής 

ανότητας (κόκαλα, πνεύµονες), ενώ  µικρά εύρη παραθύρου αναπαράγουν πολύ 
καλά  ιστούς. 

Εκτός από το εύρος, µπορούµε να επιλέξουµε και το κέντρο παραθύρου 
ι 
 

υ 

σε υψηλότερες τιµές αυξάνει τη 
ωτεινότητα στο στην οθόνη και αντιστρόφως. 

 
ήσιας 

οποίηση παραπλήσιων σε 

). Γεγονός που προσφέρει τη δυνατότητα αύξησης της σκιαγρ
σ
αντίθεσης. 
 Ένας άλλος παράγοντας που συνεισφέρει στην ευαισθησία υψηλής αντίθε
της απεικόνισης ΥΤ είναι η δυνατότητα επιλογής τµήµατος της κλίµακας των ΑΥ
ποίο θα διευρυνθεί και θα καλύψει όλο το εύρο της κλίµακας του γκρι. ο
Α

λεί και την ζητ
γιστή και θα µ

π
γκρίζου, αφού πρώτα επιλεγεί µια αντιστοιχία αποχρώσεων του γκρι και ΑΥΤ (-1000
αέρας, +3000 συµπαγή οστά). 
 Το ανθρώπινο µάτι δεν έχει την ικανότητα να διακρίνει τις 4000 αποχρώσ
του γκρι (στην καλύτερη περίπτωση µπορεί ν
απαραίτητο να εστιαστούµε σε ένα επιλεκτικό απεικονιστικό εύρος παραθύρου 
«Window Width» µέσα στην κλίµακα ΑΥΤ του ΥΤ, η οποία τότε θα αντιστοιχεί σε 
ολόκληρη την κλίµακα από το µαύρο έως το άσπρο6,16. Τιµές πάνω από αυτό το όριο
του παραθύρου θα εµφανίζονται σαν άσπρες και τιµές κάτω από το κατώτερο όριο θα
εµφανίζονται σαν µ
 
ικ

διαφορές πυκνότητας σε µαλακούς
 
(window level), δηλαδή τον ΑΥΤ που βρίσκεται στη µέση του εύρους παραθύρου. Ο
ΑΥΤ που είναι µεγαλύτεροι από το κέντρο παίρνουν αποχρώσεις προς το άσπρο, ενώ
εκείνοι που είναι µικρότεροι από το κέντρο παίρνουν αποχρώσεις προς το µαύρο. 
Η εµπειρία έδειξε ότι η καλύτερη θέση του κέντρου του απεικονιστικού παραθύρο
είναι η µέση τιµή ΑΥΤ του οργάνου το οποίο εξετάζεται, για παράδειγµα κέντρο 
παραθύρου –530 HU για µελέτη των πνευµόνων. 
ετακινώντας το κέντρο του παραθύρου Μ

φ

Το εύρος του παραθύρου (WW) µπορεί αν χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε τη θέση
του κέντρου (WL) ώστε να µεγαλώσει την αντίθεση ανάµεσα σε ιστούς παραπλ
πυκνότητας15. Η επιλογή του παραθύρου για διαφορ

 
Εικόνα 1-4: Αντιστοίχηση τµήµατος της κλίµακας τ
όλη την κλίµακα του γκρι  

ων ΑΥΤ σε 

 
 

πυκνότητα ιστών µπορεί να γίνει αντιληπτή από την εικόνα 1-4 



Για την απεικόνιση του σώµατος όπου οι ΑΥΤ αντιστοιχούν σε αέρα, ιστούς και οστά
επιλέγουµε µεγάλο εύρος παραθύρου. Για την απεικόνιση κεφαλής ή ενός 
συγκεκριµένου οργάνου επιλέγουµε µικρό εύρος παραθύρου οπότε έχουµε 
µεγαλύτερη

 

 ικανότητα διαφοροποίησης µεταξύ ιστών παρεµφερούς 

ι άµεσα οι 
µε 

την εικόνα 

ν εικόνων είναι ο θόρυβος εικόνας15-

17. Ο θόρυβος γενικότερα αποτελεί χαρακτηριστικό ενός σήµατος το οποίο δεν 
περιέχει διαγνωστική πληροφορία ενώ καλύπτει τη διαγνωστικά χρήσιµη πληροφορία 
του καθαρού σήµατος. Η αιτία που προκαλεί το θόρυβο εικόνας εξαρτάται άµεσα από 
την µέθοδο απεικόνισης. Ο θόρυβος επιδρά στο όριο διάκρισης µεταξύ των ορατών 
και µη ορατών αντικείµενων.. Γενικά αύξησης του θορύβου της εικόνας έχει σαν 
αποτέλεσµα την ελάττωση του ορίου διακρισιµότητας των αντικειµένων. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις ιατρικής απεικόνισης η επίδραση του θορύβου γίνεται 
περισσότερο σηµαντική στα αντικείµενα χαµηλής σκιαγραφικής αντίθεσης καθώς 
αυτά βρίσκονται στο όριο διακρισιµότητας του συστήµατος. Ο θόρυβος εικόνας είναι 
σηµαντικός παράγοντας σε εικόνες ΥΤ δεδοµένου ότι η απεικόνιση µε ΥΤ
χρησιµοποιείται συχνά για τη διάκρισ

πυκνότητας(µαλακά µόρια). 
 Στην πράξη ο ΥΤ δίνει τη δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου εύρους και 
κέντρου παραθύρου µε ευκολία γιατί σε κάθε αλλαγή τους παρατηρούντα
µεταβολές στην εικόνα που προκαλούν οι αλλαγές αυτές. Καλό είναι να γνωρίζου
εκ των προτέρων σε ποιους ΑΥΤ αντιστοιχούν τα διάφορα είδη ιστών6,16, σ
1-5 παρουσιάζονται µερικοί τύποι ιστών και οι αντίστοιχοι ΑΥΤ απεικόνισης 
 
 

1.4.7 Θόρυβος εικόνας (Image noise) 

Εικόνα 1-5: Αντιστοιχία µεταξύ ΑΥΤ και ιστών 

 
 Ένα βασικό χαρακτηριστικό των ιατρικώ

 
η ιστών χαµηλής σκιαγραφικής αντίθεσης.  



 Αν κατά την απεικόνιση ενός οµοιόµορφου υλικού1 µε χρήση ΥΤ 
υπολογιστούν οι τιµές ΑΥΤ σε µια καθορισµένη περιοχή της εικόνας του υ
τιµές των ΑΥΤ δεν είναι όλες ίδιες αλλά κυµαίνονται γύρω από µια µέση τιµ
σε κάθε φυσική διαδικασία µέτρησης. Αυτή η τυχαία διακύµανση είν
θόρυβος εικόνας ή τυχαίος στ

λικού, οι 
ή, όπως 

αι γνωστή σαν 
ατιστικός θόρυβος. Επιπλέον µπορεί να παρουσιάζονται 

λλες δ
 

ση του 

αποτέλεσµα την εµφάνιση διακυµάνσεων στους Αριθµούς Υπολογιστικής 
Τοµογραφίας (ΑΥΤ) ακόµα και σε ένα τέλεια βαθµονοµηµένο σύστηµα ΥΤ. 
 Αυστηρά, ο θόρυβος θα έπρεπε να µετριέται από µια σειρά σαρώσεων ενός 
συγκεκριµένου αντικειµένου κάτω από ιδανικές συνθήκες. Παρόλα αυτά µια πιο 
πρακτική προσέγγιση είναι να εκφράσουµε το θόρυβο σαν την κανονικοποιηµένη 
τυπική απόκλιση (std) µιας σειράς ΑΥΤ στο κέντρο µιας απλής τοµής ενός 
οµοιόµορφου οµοιώµατος νερού. 

ά ιακυµάνσεις, αυτές είναι θόρυβος δοµής (ή δοµηµένος θόρυβος), και οι 
ψευδοεικόνες (artifacts). Ένα τµήµα εικόνας ΥΤ του νερού παρουσιάζεται στο εικόνα

1-6 
 Το νερό έχει µέση τιµή ΑΥΤ=0 αλλά εξαιτίας της παρουσίας του θορύβου 
παρατηρείται µια διακύµανση των τιµών ΑΥΤ στα εικονοστοιχεία. 
 Ο Θόρυβος εικόνας Υπολογιστικού Τοµογράφου (ΥΤ) είναι αποτέλεσµα της 
κβαντικής φύσης των φωτονίων των ακτίνων-Χ (Quantum mottle). Η επίδρα
θορύβου στις εικόνες ΥΤ ενός οµοιόµορφου οµοιώµατος (phantom) έχει ως 

 
Εικόνας 1-6: (Α) Τυπικές τιµές ΑΥΤ σε µια εικόνα ενός όγκου νερού (Β) Η διασπορά των τι
(τυπική απόκλιση) είναι µια ένδειξη της ποσότητας του θορύβου εικόνας 

µών



(6)

(7)

 τυπικΗ ή απόκλιση, σwater ορίζεται17 σαν 
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όπου α(j,k) είναι ο ΑΥΤ του εικονοστοιχείου στη θέση j,k και Ν είναι ο αριθµός των 

οδηγ

εικονοστοιχείων στην περιοχή δείγµατος (κατανοµή Poisson). 
 Η διακύµανση των ΑΥΤ λόγω του θορύβου µπορεί να εκφραστεί και ως 
διακύµανση στο φαινοµενικό συντελεστή γραµµικής εξασθένησης (LAC) σε σχέση 
µε τον αντίστοιχο LAC του νερού (κανονικοποιηµένος θόρυβος), χρησιµοποιώντας 
την παρακάτω σχέση  
 

%100×
ΑΥΤ

=Θ
µακακλ
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ί
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1.4.8 Παράγοντες που επηρεάζουν το θόρυβο εικόνας 

 
 Αρκετοί από τους παράγοντες που σχετίζονται18-24 µε τη διαδικασία 
απεικόνισης µε ΥΤ επηρεάζουν την ποσότητα του θορύβου της εικόνας. 
Συγκεκριµένα ο θόρυβος εικόνας ΥΤ επηρεάζεται έντονα από την επιλογή των 
παραµέτρων (KVp, mA, time),  τα ψηφιακά φίλτρα25 εξοµάλυνσης θορύβου κατά την 
ανακατασκευή των εικόνων, το µέγεθος του ασθενούς ή του οµοιώµατος και το 
µέγεθος του εικονοστοιχείου. 
 

i. Μέγεθος εικονοστοιχείου 
 Ο θόρυβος µπορεί να ελαττωθεί αυξάνοντας τη διάσταση του 
εικονοστοιχείου, γεγονός όµως που αυξάνει τη ασάφεια και µειώνει τη χωρική 
διακριτική ικανότητα επιπέδου τοµής του συστήµατος. 
 

ς τοµής 
 
στοιχείου όγκου (voxel) της εικόνας µε αποτέλεσµα να έχει άµεση επίδραση στο 
θόρυβο εικόνας. Λεπτές τοµές, οι οποίες παράγουν καλύτερη χωρική διακριτική 
ικανότητα όγκου και λιγότερες ψευδοεικόνες λόγου του φαινοµένου µερικού όγκου, 

ούν σε υψηλότερα επίπεδα θορύβου. 

 χρόνο 
ο ασθενής 

 
 

ενη 

ii. Πάχο
Το πάχος τοµής, όπως προαναφέρθηκε, αντιστοιχεί στην µια διάσταση του 

 
iii. Έκθεση ακτινοβολίας 

 Η ποσότητα της ακτινοβολίας που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία µιας 
εικόνας ΥΤ µπορεί εύκολα να µεταβληθεί είτε µε µεταβολή των mA είτε 
µεταβάλλοντας το χρόνο ακτινοβόλησης. Μεταβάλλοντας είτε τα mA είτε το
ακτινοβόλησης έχει ανάλογα αποτελέσµατα τόσο στην δόση που λαµβάνει 
όσο και στην απορροφούµενη ακτινοβολία από το κάθε στοιχείου όγκου του πίνακα
ανακατασκευής της εικόνας. Ο θόρυβος της εικόνας µπορεί να µειωθεί αν αυξηθεί η
ποσότητα της ακτινοβολίας (mAs) αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται και η απορροφούµ
δόση από τους ιστούς. 
 

iv. Φιλτράρισµα 



 Μερικά από τα µαθηµατικά φίλτρα αλγορίθµων που χρησιµοποιούνται κατά 
 διαδικασία  ανακατασκευής της εικόνας µπορεί να µειώσουν το θόρυβο µε άµεση 

συνέπεια την εξοµάλυνση της εικόνας (ψηφιακά φίλτρα όξυνσης ή ασαφοποίησης). 
 

v. Ηλεκτρονικός θόρυβος (white noise) 
Οι εικόνες video συχνά περιέχουν θόρυβο ο οποίος προέρχεται από τις 

ς θερµότητας 
µ

ν 
στηµα ενίσχυσης χαµηλών σηµάτων. Αυτό έχει σαν άµεση 

υνέπεια την αύξηση του θορύβου στην εικόνα. 
 
 
.4.9 Βαθµονόµηση 

  από τη λυχνία 
κτινών – Χ  και τη συστοιχία ανιχνευτών σε συνδυασµό µε τις ηλεκτρονικές 

16,17,26  την 

ν- Χ ελέγχεται συνεχώς από ανιχνευτές αναφοράς 
ατά τη διάρ να είναι άµεσα δυνατή η διόρθωση  

ατος ή 
στο 

οποίηση αυτής της 
ιαδικασίας. όµηση γίνεται αυτόµατα µέρος της καθηµερινής 

ς 

τη

 
ηλεκτρονικές διατάξεις του συστήµατος. Ο θόρυβος αυτός προέρχεται από τα τυχαία 
ηλεκτρικά ρεύµατα που παράγονται συχνά λόγω της παραγωγή
(φαινό ενο Joule) µέσα στην διάταξη του συστήµατος. 
 Η παρουσία του θορύβου γίνεται ιδιαίτερα εµφανής στην περίπτωση που το 
σήµα της εικόνας είναι χαµηλής εντάσεως. Οι περισσότεροι ενισχυτές video σηµάτω
έχουν ένα αυτόµατο σύ
σ

1

 
Το σύστηµα του ΥΤ, όπως προαναφέρθηκε, αποτελείται

α
συσκευές. Το όλο σύστηµα θα πρέπει να βαθµονοµείται  αρκετές φορές
ηµέρα για να είναι σε θέση να παράγει σταθερά εικόνες υψηλής ποιότητας.  
 Η διαδικασία βαθµονόµησης δηµιουργεί ένα σύνολο από συντελεστές 
διόρθωσης οι οποίοι αποθηκεύονται και χρησιµοποιούνται αυτόµατα κατά τη 
διάρκεια ακτινοβόλησης του ασθενούς. Η όλη διαδικασία βαθµονόµησης χρειάζεται 
περίπου δύο (2) λεπτά για να ολοκληρωθεί. Ανεξάρτητα από τη διαδικασία 
αθµονόµησης η λυχνία ακτινώβ
κ κεια της εξέτασης έτσι ώστε 
οποιασδήποτε διακύµανσης στην  εκπεµπόµενη ακτινοβολία. 
 Η άµεση διαθεσιµότητα του συστήµατος, ιδιαίτερα σε περίπτωση τραύµ
άλλων ιατρικών αναγκών, διαφυλάσσεται εξαιτίας της ευκολίας στη χρήση και 
ικρό χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την πραγµατµ
δ Η επαναβαθµον
ρουτίνας. Έτσι ο χειριστής είναι πάντα σίγουρος για την αξιόπιστη αναπαραγωγή τη
ανατοµίας του αντικειµένου µε ακριβείς µετρήσεις ΥΤ.    
 
 



1 οιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε εικόνα µέσω

σηµει-ακών διαδικασιών (Φωτεινότητα, Σκιαγραφική αντίθεση

.5 Π  

, 

κλίση

 
ς τη 

α. 

ι την ικανότητα της στον ακριβή 
ροσδιορισµό των ορίων της οντότητας. (Πόσο καλά απεικονίζεται ένα όριο) 

 Χ κή Ικανότητα: 

ιότητα της εικόνας µιας οντότητας που εκφράζει την ικανότητα της στη απεικόνιση 

 – γ) 
 
 Ο όρος σηµειακές διαδικασίες αναφέρετε στις διαδικασίες εκείνες όπου η τιµή
των εξερχόµενων σηµάτων (output signal) είναι µονοσήµαντα ορισµένες χωρί
συµµετοχή των σηµάτων από τα γειτονικά εικονοστοιχεί
 
 Απεικονιστική Ασάφεια 

Ιδιότητα της εικόνας µιας οντότητας που εκφράζε
π
 

ωρική ∆ιακριτι

Ιδ
ξεχωριστών δοµών (υπο-οντοτήτων) που βρίσκονται χωρικά πολύ κοντά. 
Σηµείωση: µπορεί µια εικόνα να αναδεικνύει σαφή όρια χωρίς να αναδεικνύει 
λεπτοµέρειες, ή αντίστροφα. 
 

κριτική Ικανότητα Αντίθεσης: 

Ιδιότητα της εικόνας µιας οντότητας που εκφράζει την ικανότητα της στην 
απεικόνιση του ελαχίστου δυνατού διακριτού ποσού πληροφορίας. (Η ελάχιστη 
διακριτή ποσοστιαία διαφορά µεταξύ ενός σκοτεινού και ενός φωτεινού σηµ
εικόνας). 
 
 Φωτεινότητα (b): 

 ∆ια

είου της 

 φωτεινότερη και η σκιαγραφική αντίθεση είναι γραµµικά στοιχεία στις µεταβολές 
ν εντάσεων των σηµάτων των εικονοστοιχείων µιας εικόνας. Έτσι αν η ένταση 

σήµατος ενός εικονοστοιχείου σε µια εικόνα είναι Ι(x,y), τότε η αντίστοιχη ένταση 
στην εικόνα εξόδου Ο(x,y) θα είναι: O(x,y) = b+ g I(x,y) 
 
 Κλίση –γ µιας εικόνας 

Στην γενική µη γραµµική περίπτωση O(x,y) = [I(x,y)]Γ. Η µέγιστη κλίση της µη 
γραµµικής συνάρτησης (Γ) αποτελεί την κλίση –γ η παράµετρος –γ της εικόνας. 

Περιγράφει την ολική ποσότητα φωτός σε µια εικόνα 
 
 Σκιαγραφική Αντίθεση(g): 

Περιγράφει την µέγιστη διαφορά µεταξύ της φωτεινότερης και σκοτεινότερης 
έντασης εικονοστοιχείων σε µια εικόνα 
Η
τω



 
 
 Μετρητική διαδ

 

 των πε
 κατανοµή επηρεάζ

κλί
αντίθεση της εικόνα

Ιστόγραµµα: 
Γραφική παράσταση
εικονοστοιχείων µια
την εκτίµηση
Η

σης –γ της εικόνα

 

ικασία πληροφοριών µιας εικόνας - Ιστόγραµµα 

των 

ρισσοτέρων πληροφοριών που περιέχονται σε µια εικόνα. 
εται από τις ρυθµίσεις της φωτεινότητας, της αντίθεσης και της 

 το ιστόγραµµα εκτιµώνται ποσοτικά η φωτεινότητα και η 
ς. 

 της κατανοµής των εντάσεων των σηµάτων µέρους ή όλων 
ς εικόνας. Είναι η αποτελεσµατικότερη µετρητική τεχνική για 

ς. Με
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1.6 Στατιστικά στοιχεία 
 
 ∆ιασπορά 

 
Η διασπορά ή διακύµανση (variance) είναι µέτρο της µεταβλητότητας µιας οµάδας 
δεδοµένων. 
Η διασπορά ποσοτικοποιεί το ποσό της µεταβλητότητας ή «εξάπλωσης» γύρω από 
τον µέσο ενός δείγµατος και υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρακάτω σχέση: 
 

∑
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όπου 
σ2= διασπορά 
xi=η παρατήρηση I 
x = η µέση τιµή της οµάδας 
n= το πλήθος των παρατηρήσεων 

 Τυπική απόκλιση 

 
 τυπική απόκλιση (standard deviation) µιας οµάδας δεδοµένων είναι η τετραγωνική 

οράς: 

 

Η
ρίζα της διασπ

2σσ =  

 
Η τυπική απόκλιση έχει τις ίδιες µονάδες µέτρησης µε τη µέση τιµή. Σε µια σύγκριση
δύο οµάδων δεδοµένων, η οµάδα µε τη µικρότερη τυπική απόκλιση έχει πιο 
οµοιογενείς παρατηρήσ

 

εις. 

 Συντελεστής µεταβλητότητας 

 
Ο συντελεστής µεταβλητότητας (coefficient of variation, CV) σχετίζει την τυπική 
απόκλιση ενός δείγµατος µε τη µέση τιµή  του. Ο  συντελεστής µεταβλητότητας27 
είναι καθαρός αριθµός και εποµένως µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συγκριθεί η 
σχετική µεταβλητότητα µεταξύ δύο οµάδων. Ο συντελεστής µεταβλητότητας 
υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

%100×=
x

CV σ  

όπου σ η τυπική απόκλιση 
και x η µέση τιµή (average) 
 

Η τυπική απόκλιση της κατανοµής των δειγµατικών µέσων ισούται µε 
n
σ , και  είναι 

γνωστή ως το τυπικό σφάλµα (standard error) του µέσου. 
 
 Συντελεστής συσχέτισης του Pearson  
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(13)

 ιλέγεται το δείγµα των σηµείων (xi,yi) η συσχέτιση 
µεταξύ των X και Y συµβολίζεται µε ρ και υπολογίζεται από τη σχέση: 

R= µέσος όρος 

Στον πληθυσµό από τον οποίο επ
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Η εκτιµήτρια της συσχέτισης του πληθυσµού είναι γνωστή ως ο συντελεστής 

 
earson συµβολίζεται µε r και υπολογίζεται χρησιµοποιώντας το τύπο 

συσχέτισης του Pearson (Pearson’s coefficient of correlation),  ή απλά ως ο 
συντελεστής συσχέτισης (correlation coefficient). Ο συντελεστής συσχέτισης του
P
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Οι sx και sy είναι οι δειγµατικές τυπικές αποκλίσεις των x και y τιµών, αντίστοιχα. 
ρα, ένας ισοδύναµος τύπος για τον r είναι 

µή που 
και η ελάχιστη τιµή είναι –1. Οι τιµές r=1 και r=-1 

υµβαίνουν όταν υπάρχει µία ακριβής γραµµική σχέση µεταξύ των x και y. Εάν το 
µέγ εται η x τότε r>0 και οι δύο µεταβλητές έχουν 
ετική συσχέτιση (positive correlation). Εάν το µέγεθος της y αυξάνεται όταν 

ι y 
 

ότι ο συντελεστής συσχέτισης ορίζει ότι υπάρχει µια 
γραµµική σχέση ανάµεσα σε δύο µεταβλητές δεν καθορίζει όµως τη φύση αυτής της 
σχέσης. 

έτισης έχει αρκετούς περιορισµούς 

Ά
 

 

 Ο συντελεστής συσχέτισης  είναι ένας καθαρός αριθµός. Η µέγιστη τι
µπορεί να πάρει ο r είναι 1, 
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σ
εθος της y αυξάνεται όταν αυξάν

θ
ελαττώνεται η x τότε r<0 και οι δύο µεταβλητές έχουν αρνητική συσχέτιση 
(negatively correlation) Εάν r=0 τότε δεν υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ των x κα
και οι µεταβλητές δεν σχετίζονται27. Παρόλα αυτά είναι δυνατόν να υπάρχει µια µη
γραµµική σχέση. 
 Πρέπει να σηµειωθεί 

 Ο συντελεστής συσχ
Πρώτον ποσοτικοποιεί µόνον το πόσο ισχυρή είναι η γραµµική σχέση µεταξύ δύο 

εταβλητών, εάν η σχέση είναι µη γραµµική τότε δεν αποτελεί έγκυρο µέτρο αυτής µ

της σχέσης. 

∆εύτερον ο δειγµατικός συντελεστής συσχέτισης είναι πολύ ευαίσθητος σε ακραίες 

µές και εάν υπάρχουν µία ή παραπάνω τέτοιες τιµές συχνά δίνει αποτελέσµατα που 

οδηγούν σε λάθος συµπεράσµατα. 

τι



Τρίτον η εκτιµηθείσα συσχέτιση δεν πρέπει ποτέ να επεκτείνεται πέραν του

παρατηρούµενου  εύρους των µεταβλητών. Η συσχέτιση µεταξύ των X

 

 και Y µπορεί 

να αλλάζει έξω από την

έλος πρέπει να σηµειωθεί ότι µία ισχυρή συσχέτιση µεταξύ δύο µεταβλητών από 

 περιοχή αυτή. 

Τ
µόνη της δεν αποδεικνύει µία σχέση αιτίου –αποτελέσµατος. 



  
ΣΚΟΠΟΣ 

 

 

Ο ποιοτικός έλεγχος ενός συστήµατος ΥΤ αποτελεί τον κύριο παράγοντα εκτίµησης 
και διασφάλισης της ποιότητας για τη σωστή λειτουργία του. Για το λόγο αυτό θα 
πρέπει να διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, γεγονός που συνήθως απαιτεί 
πολύτιµες εργατοώρες. Ο σκοπός αυτής της µελέτης είναι η εκτίµηση των 
απεικονιστικών παραµέτρων ενός συστήµατος ΥΤ µε χρήση των βαθµονοµηµένων 
εικόνων σε έναν προσωπικό Η/Υ.  
Ο σκοπός αυτός υλοποιήθηκε ολοκληρώνοντας τους παρακάτω επιµέρους στόχους: 
α) Επιλογή των κατάλληλων παραµέτρων ψηφιοποίησης για τη µεταφορά των 
εικόνων του ΥΤ σε Η/Υ. 
β) Βαθµονόµηση των ψηφιοποιηµένων εικόνων του Η/Υ σε µονάδες Hounsfield 
Units 
γ) Μέτρηση των απεικονιστικών παραµέτρων του συστήµατος του ΥΤ µέσω των 
βαθµονοµηµένων εικόνων του Η/Υ. 
Η εργασία αυτή ολοκληρώθηκε µε την εκτίµηση της σταθερότητας των µετρούµενων 
απεικονιστικών παραµέτρων στο χρόνο τόσο στον ΥΤ όσο και στον Η/Υ. 
 



1.7 3. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

.1  ΥΛΙΚΟ - ΥΛΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ  
 

φοράς και 

ος 

ή 

τηκαν 

 πειράµατα µε τα οµοιώµατα που περιγράφονται σε αυτή τη µελέτη έγιναν 

οµογράφου (Philips Tomoscan LX) του 

ο συγκεκριµένο σύστηµα YT  είναι τεχνολογίας τρίτης γενιάς υπολογιστικών 

τοµογράφων και η βασική του µονάδα (Gantry) αποτελείται από περιστρεφόµενο 

σύστηµα λυχνίας-ανιχνευτών (Rotate-Rotate). Το µηχάνηµα διαθέτει σύστηµα 768 

ανιχνευτών. Υπάρχει µονάδα µαγνητικού δίσκου για την προσωρινή αρχειοθέτηση 

των εικόνων, καθώς και µονάδα οπτικού δίσκου για την µακροπρόθεσµη 

αρχειοθέτηση των εικόνων των ασθενών. Το σύστηµα διαθέτει εξελιγµένα 

προγράµµατα ανάλυσης και ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Υπάρχει οπτικο-

ακουστική σήµανση κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης και πλήρης ακουστική 

επικοινωνία µε τον εξεταζόµενο κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

Το συγκεκριµένο σύστηµα YT όπως και κάθε ανάλογο σύστηµα YT 

αποτελείται από τα εξής κύρια υποσυστήµατα : 

 (α) Το σύστηµα στήριξης του ή gantry όπου περιστρέφονται η λυχνία ακτίνων-x και 

οι ανιχνευτές 

(β). Το ηλεκτρονικό σύστηµα ανακατασκευής της εικόνας  

(γ) Το σύστηµα του κεντρικού υπολογιστή (CPU) 

Τα κύρια µέρη του παραπάνω συστήµατος ΥΤ παρουσιάζονται στην Εικόνα 3-1 

 

 

 

 

3

3.1.1. Το σύστηµα απεικόνισης  

 
Στην παρούσα µελέτη εκτιµήθηκαν: (α) οι βέλτιστες συνθήκες µετα

ψηφιοποίησης των εικόνων του ΥΤ, (β) οι φυσικές παράµετροι του συστήµατ

(Γραµµικότητα, θόρυβος εικόνας, σήµα προς θόρυβο, οµοιοµορφία, χωρικ

διακριτική ικανότητα, η διακριτική χαµηλής ικανότητα, πάχος τοµής), υπολογίσ

µε βάση το πρωτόκολλο της εταιρείας τόσο για τον ΥΤ όσο και για τον Η/Υ. 

Τα

στο σύστηµα Υπολογιστικού Τ

Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΕ.ΠΑ.ΓΝΗ). 

Τ



 

3.1.2. Η άµεση απει ονιστική σύνδεση (Υλικοµηχανική υποδοµή) 

 

Η τεχνική της άµεσης απεικονιστικής σύνδεσης στηρίζεται στη διαδικασία 

ψηφιοποίησης των αναλογικών οπτικών ηλεκτρονικών σηµάτων

ΟπτικόςΟπτικός

ΦωτογραφικάΜετατροπέας D/A

ΠεριφερειακάΠεριφερειακά

ανακατασκευήςανακατασκευής

Ενισχυτής Ενισχυτής 
VideoVideo--ΣήµατοςΣήµατος

Εικόνα 3-1: Τα κύρια µέρη ενός συστήµατος ΥΤ 

Τα κύρια µέρη ενός συστήµατοςΤα κύρια µέρη ενός συστήµατος YTYT

Raw DataRaw Data
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∆ίσκος∆ίσκος
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ι
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νία νία 
ακτίνωνακτίνων--xx

matrixmatrix
ΛυχΛυχ

ΚεντρικόςΚεντρικός
ΥπολογιστήςΥπολογιστής

ΠληκτρολόγιοΠληκτρολόγιο

Πλήκτρα Πλήκτρα 
ΕλέγχουΕλέγχου
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∆ίσ∆ίσ
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gantrygantry

ΑνιχνευτέςΑνιχνευτές

Μετατροπέας Μετατροπέας A/DA/D

∆εδοµένα ∆εδοµένα 

κ

 (σήµατα video) από 

τη µονάδα ι ρ η

νοµής σηµάτων video επιτρέπει την 

οδηγείται µε χρήση θωρακισµένου οµοαξονικού καλωδίου (τύπου 

υπολογιστή, που αποτελεί 

BM 

C (486 /DX2, 66MHz), µε µνήµη RAM 20MB και µε µία µονάδα σκληρού δίσκου 1 

GB. Ο υπολογιστής αυτός είναι εφοδια µένος µε κάρτα λήψης µη συµβατικών 

ηµάτων video του οίκου IMAGRAPH (τύπος HI-DEF II). Η κάρτα αυτή αποτελεί 

υσιαστικά έναν προγραµµατιζόµενο µετατροπέα αναλογικών σηµάτων σε ψηφιακά 

 ενίσχυσης κα  διανοµής τους που β ίσκεται στ  κεντρική κονσόλα του 

συστήµατος ΥΤ. Η µονάδα ενίσχυσης και δια

ταυτόχρονη διανοµή δύο αναλογικών σηµάτων ίσης έντασης. Η µία έξοδος από τη 

µονάδα αυτή 

MK11) στην είσοδο ειδικής κάρτας συµβατού προσωπικού 

τον υπολογιστή σύνδεσης [Εικόνα 3-2]. 

Ο υπολογιστής σύνδεσης είναι ένας συµβατός προσωπικός υπολογιστής I

P

σ

σ

ο



[Εικόνα-40]. Ανήκει στην κατηγορία των εµπορικών προϊόντων µε το όνοµα (Frame 

Grabbers). Χρησιµοποιείται γενικά για τη λήψη και την ψηφιοποίηση οπτικών 

ηλεκτρονικών σηµάτων (σήµατα Video) µη συµβατικού τύπου. Σήµατα video 

συµβατικού τύπου είναι κυρίως σήµατα τηλεόρασης (PAL, NTSC, SECAM SVHS) ή 

σήµατα συµβατά µε της υποδείξεις τυποποίησης του οργανισµού IEEE (RS-170, 

CCIR κλπ.). 

Η όλη συνδεσµολογία για την ψηφιοποίηση  και την αρχειοθέτηση των εικόνων 

ΥΤ µε τη χρήση της τεχνικής της άµεσης απεικονιστικής σύνδεσης παρουσιάζεται 
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Εικόνα-3-2 : Η ψηφιοποίηση εικόνων ΥΤ µε τη χρήση της άµεσης απεικονιστικής

σύνδεσης (Υλικοµηχανική υποδοµή).

Η άµεση απεικονιστική σύνδεσηΗ άµεση απεικονιστική σύνδεση
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Row dataRow data
matrixmatrix

Φίλτρα Φίλτρα 
ανακατασκευής ανακατασκευής 

YT

ΑπεικόνισηςΑπεικόνισηςεικόναςεικόνας
αιτήσεις του συγκεκριµένου συστήµατος28. 

ικόνα 3-2 

ι εικόνες ψηφιοποιούνται µε τη χρήση ειδικού λογισµικού το οποίο  

χθηκε και προσαρµόστηκε στις απ

 υπολογιστής σύνδεσης αποτελεί τµήµα τοπικού δικτύου (LAN) τοπολογίας 

t.Στο συγκεκριµένο δίκτυο ο υπολογιστής εξυπηρετήσεων (Server) είναι ένας 

ός προσωπικός υπολογιστής IBM PC (Pentium III, 400MHz), µε µνήµη RAM 

 και είναι εφοδιασµένος µε µία µονάδα σκληρού δίσκου 10 GB και µε µια 

 CDR [Εικόνα 3-2].Οι εικόνες από το σύστηµα ΥΤ αφού ψηφιοποιηθούν 



αποθηκεύονται βραχυπρόθεσµα στον µαγνητικό δίσκο του ΥΤ και µακροπρόθεσµα 

στον οπτικό δίσκο του ΥΤ και του υπολογιστή εξυπηρετήσεων. Οι παραπάνω 

διαδικασίες αρχειοθέτησης γίνονται µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού. 



Eικόνα 3-3: Κάτοψη του οµοιώµατος (Phantom C) 

τοψη του 

οµοιώµατος. 

 Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκε το οµοίωµα µεγέθους κεφαλής. Το 

οµοίωµα κεφαλής αποτελείται από τέσσερις διαφορετικούς τοµείς: 

Στους τοµείς 1, 2, και 3 έχει 

τοποθετηθεί ένας οδηγός 

ευθυγράµµισης. Ο οδηγός αυτός 

αποτελείται από τέσσερις 

κυλίνδρους τοποθετηµένους σε 

θέσεις στις 45ο, 135ο, 225ο και 

315ο αντίστοιχα. Οι κύλινδροι 

περιέχουν οπές έτσι ώστε σε µια 

ιδανικά ευθυγραµµισµένη τοµή, 

όταν αυτή παρατηρείται µε 

συνθήκες παραθύρου µεγάλου 

εύρους, να εµφανίζεται µια γκρι κουκίδα στο κέντρο κάθε κυλίνδρου. 

 

Το δεύτερο οµοίωµα που χρησιµοποιήθηκε σε αυτή της εργασία φαίνεται στην 

εικόνα 3-4 Το οµοίωµα αυτό είναι γνωστό µε την εµπορική ονοµασία «EUROSPIN 

test Objects ΤΟ4» και 

χρησιµοποιήθηκε για την 

µέτρηση της χωρικής 

διακριτικής ικανότητας. 

Περιέχει µπλοκ για τη 

µέτρηση της MTF σύµφωνα 

µε τον Judy [Judy 1976], 

καθώς και παράλληλες 

µπάρες πάχους 0.3, 0.5, 1.0, 

1.5, και 2.0 mm για την 

µέτρηση της χωρικής 

διακριτικής ικανότητας του συστήµατος. 

3.2  ΥΛΙΚΟ - ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ 
 Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν δύο τύποι οµοιωµάτων. Το πρώτο 

ήταν τύπου P PHANTOM C για LX. Στην εικόνα 3-3 φαίνεται µια κά

 
Eικόνα 3-4: τοµή οµοιώµατος τύπου EUROSPIN
test objects 



Στην συνέχεια περιγράφονται περιληππτικά οι τοµείς του οµοιώµατος του οµοιώµατος 
της εταιρείας (P Phantom C): 

τικά οι τοµείς του οµοιώµατος του οµοιώµατος 
της εταιρείας (P Phantom C): 

Τοµέας 1Τοµέας 1 είναι γεµάτος µε 
νερό και περιέχει δύο 
κάθετα φύλλα αλουµινίου 
και τέσσερα γραµµικά 

πολυαιθ/νιο και ακρυλικούς 
ς). 

χρησιµοποιείται για τη 
 το ους

κλίµακας Hounsfield 

Τοµέας 2

δείγµατα (τεφλόν, αέρας, 

κυλίνδρου
Αυτή η τοµή 

µέτρηση υ πάχ  τοµής 
και της γραµµικότητας της 

 

 
 

ένα ανοξείδωτο µεταλλικό 
σύρµα (0.18 mm διάµετρος) 

µε έξι σειρές από οπές µε 
αέρα. Κάθε σειρά περιέχει 

ίδιου µεγέθους (1.00mm, 
0.85mm, 0.7

 αποτελείται από 

και ένα πλαστικό κύλινδρο 

πέντε τετράγωνες οπές 

5mm, 0.65mm, 
0.60mm and 0.40mm).  
 
 
 
Τοµέας 3  περιέχει τρεις 
κυκλικούς δίσκους µε πές 

τη δηµιουργία επιπέδων 
διαφορε- ής κριτικής 

αντίθεσης. 

E
 

ο
διαφορετικού µεγέθους για 

τικ δια
ικανότητας χαµηλής 

 
 

 
Τοµέας 4 περιέχει µόνο 

για τη τρηση της χωρικής 
οµοιογένειας της εικόνας 

νερό και χρησιµοποιείται 
 µέ  

και του θορύβου. 

E
 
 

 

 
E

 
ικόνα:3-6: Τοµέας 2 του phantom C 

 
ικόνα: 3-5: Τοµέας 1 του phantom C 

ικόνα 3-7: Τοµέας 3 του phantom C 



4  ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
4.1  Οι µέθοδοι για τα πρωτόκολλα ποιοτικών ελέγχων

 

Χρησιµοποιώντας τα οµοιώµατα στο σύστηµα ΥΤ 

πραγµατοποιήθηκαν 50 ποιοτικοί σε χρονικό διάστηµα 

πεδίο στα πειράµατα βαθµονόµησης καθώς και στους ποι ς ελέγχους που έ

το οµοίωµα της εταιρείας (phantom C) είχε διαστάσεις  π

έγιναν µε το οµοίωµα EUROSPIN είχε διαστάσ

ανακατασκευής των εικόνων ήταν στην πρώτη ερίπ 0x320 

τετραγωνικών εικονοστοιχείων, ενώ στη δεύτερη ήταν 512x512 τετραγωνικών 

εικονοστοιχείων.  

Το µέγεθος των εικονοστοιχείων σε τετραγωνι

προσδιορίζεται σαν ο λόγος των διαστάσεων του εξεταστ

των εικονοστοιχείων της µήτρας σε κάθε διάσταση της

διαστάσεις των εικονοστοιχείων ήταν 20cm/320 =0,0

25cm/512 = 1,22 δηλ (1,22x1,22)cm2.Σε όλες τις µετρήσεις η η

λυχνίας ακτίνων-x είχε την ίδια τιµή και ήταν 120kV

κυµάνθηκε από 150-200mA και ο χρόνος ακτινοβόλησης  7,6 

sec, µε αποτέλεσµα να έχουµε µια µεταβολή των mA από 332,5-1140.Το πάχος 

το m άρα η διάσταση των στοιχείων όγκου 

εικόνας κυµάνθηκε ανάλογα αφού η διάσταση του στοι

αναφερθεί, ισούται µε το γινόµενο της διάστασης του ε

τοµής.  

Αναλυτικά οι τιµές των στοιχείων λήψης των εικόν ι στον π

για τις µετρήσεις που έλαβαν χώρα µε χρήση του οµοιώµ  C ενώ στον πίνακα ΙΙΙ 

φαίνονται οι αντίστοιχες τιµές µε χρήση του οµοιώµατος ς Eurospin. 

 

 σε ΥΤ 

που αναφέρθηκε παραπάνω 

πέντε µηνών. Το εξεταστικό 

οτικού γιναν 

20x20cm, ενώ εκείνων ου 

εις 25x25cm. Η µήτρα 

τωση διαστάσεων 32π

κές µήτρες ανακατασκευής 

ικού πεδίου προς τον αριθµό 

 µήτρας ανακατασκευής. Οι 

6, δηλ (0,06x0,06)cm2 και 

 υψηλή τάσ  της 

, η ένσταση του ρεύµατος 

 κυµάνθηκε από 1,9 έως

s 

µής κυµάνθηκε από 1,5mm έως 10m

χείου όγκου, όπως έχει ήδη 

ικονοστοιχείου επί το πάχος 

ων φαίνοντα ίνακα ΙΙ 

ατος

τη



4.2 Η µεθοδολογία της άµεσης απεικονιστικής σύνδεσης 

ικά απεικονιστικά 

στήµατα απεικόνισης απαιτείται σχεδόν πάντοτε σήµα εικόνας (video σήµα) µε 

χωρ

των αρχείων δεδοµένων εικόνων που βρίσκονται αποθηκευµένα 

στις 

ικών αρχών των σηµάτων video και των διαδικασιών για την λήψη τους 

(Grab

ιακές κάρτες 

rame Grabbers) ονοµάζονται και κάρτες ψηφιοποίησης. Από θεωρητική άποψη η 

ψηφιοποίηση αυτή συνίσταται στον προσδιορισµό των παραµέτρων που καθορίζουν 

το σήµα εξόδου του ενισχυτή video σηµάτων του µηχανήµατος αφενός και αφετέρου 

στον προσδιορισµό των παραµέτρων που καθορίζουν το σήµα εισόδου της κάρτας 

ψηφιοποίησης του υπολογιστή σύνδεσης. Το σήµα εξόδου του ενισχυτή video 

χαρακτηρίζεται από µια σειρά παραµέτρων που καθορίζουν τον τύπο (Format) του 

video σήµατος. Μερικές από τις παραµέτρους αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα Ι.  

 

 Στα συστήµατα ΥΤ όπως και στα περισσότερα ιατρ

συ

ική διακριτική ικανότητα υψηλότερη διακριτική ικανότητα από εκείνη που 

συνήθως προσφέρεται µε χρήση των συµβατικών απεικονιστικών σηµάτων (standart 

video signal). Έτσι η κάθε κατασκευάστρια εταιρεία χρησιµοποιεί τον δικό της τύπο 

video σηµάτων (video format) για την κάλυψη των απεικονιστικών της αναγκών. Το 

σήµα video είναι ένα αναλογικό σήµα που µεταφέρει σε ηλεκτρονική µορφή 

πληροφορίες για την οδήγηση καθοδικών σωλήνων στις οθόνες παρουσίασης. Η 

οπτική πληροφορία που τελικά παρουσιάζεται στην οθόνη προέρχεται από τα 

ψηφιακά σήµατα 

µονάδες αρχειοθέτησης (µαγνητικά ή οπτικά µέσα) των συγκεκριµένων 

απεικονιστικών µηχανηµάτων. 

Τα ψηφιακά σήµατα µετατρέπονται βάσει συγκεκριµένων αλγορίθµων 

κωδικοποίησης σε αναλογικά video σήµατα καθορισµένου τύπου για την οδήγηση 

των οθονών παρουσίασης. Η εύρεση των παραµέτρων τυποποίησης ενός σήµατος 

video ονοµάζεται αποκωδικοποίηση. Για την αποκωδικοποίηση ενός τέτοιου σήµατος 

είναι απαραίτητη µία συσκευή λήψης ικανή για την αναγνώριση της ηλεκτρονικής 

οπτικής πληροφορίας που µεταφέρει το αναλογικό video σήµα. Συνήθως αυτές οι 

συσκευές είναι σήµερα ψηφιακές κάρτες υπολογιστών και ονοµάζονται Frame 

Grabbers. H λέξη frame προέρχεται από τον χώρο της επιστήµης των ηλεκτρονικών 

στον τεχνολογικό τοµέα της τηλεόρασης. Μια απαραίτητη εισαγωγική παρουσίαση 

των βασ

bing) γίνεται από τον Lindley29. 

Η λήψη των σηµάτων video του µηχανήµατος είναι ουσιαστικά µία διαδικασία 

ψηφιοποίησης αναλογικών σηµάτων. Για το λόγο αυτό και οι ψηφ

(F



 

 

Πίνακας Ι 

Παράµετροι σήµατος Video µηχανήµατος 

Παράµετροι  Αριθµητικές τιµές 

Εύρος σήµατος 709 (εικονοστοιχεία) 

Μήκος σήµατος 553 (εικονοστοιχεία) 

Περιοχή λήψης 0, 0 (εικονοστοιχεία) 

Οριζόντια συνολική ανάλυση 926 (εικονοστοιχεία) 

Οριζόντιο Bach Porch 207 (εικονοστοιχεία) 

Οριζόντια λήξη 916 (εικονοστοιχεία) 

Κάθετο Back Porch 14 (εικονοστοιχεία) 

Κάθετη λήξη 561 (εικονοστοιχεία) 

∆ιαµόρφωση 33.4 (ΜHz) 

Εύρος παράθυρου (WW) 1 - 6000 

Θέση (κέντρο) παράθυρου (WL) -2000 - +4000 

 

Από όλες τις παραπάνω παραµέτρους το ενδιαφέρον εστιάζεται σε εκείνες που 

καθορίζουν το εύρος (WW) και τη θέση του κέντρου (WL) του παράθυρου 

παρουσίασης του video σήµατος στην οθόνη. Οι τιµές τους είναι σε µονάδες HU και 

προσδιορίζουν έµµεσα τη σκιαγραφική αντίθεση (WW) και τη φωτεινότητα (WL) της 

εικόνας στην οθόνη. Συνδέονται γραµµικά µε τις τιµές των σηµάτων των 

εικονοστοιχείων των αρχείων εικόνων YT του συστήµατος. Η σύνδεση γίνεται 

πάντοτε µέσω γραµµικών προσαρµογών από τους αντίστοιχους πίνακες µετατροπής 

(Look Up Tables). Για ένα συγκεκριµένο

(1

ήµατος x , το παρατηρούµενο σήµα στην οθόνη y  θα έχει τότε την τιµή: 

+
−= ijij xy WW

2
WLmax  

Η σχέση (14) είναι µια γραµµική σχέση µε κλίση WW και ίχνος στον y άξονα (WL-

WW/2). Η κλίση WW που ουσιαστικά εκφράζει και τη σκιαγραφική αντίθεση της 

εικόνας αναφέρεται βιβλιογραφικά και σαν contrast ή gain. Η παράµετρος (WL-

WW/2) που ουσιαστικά εκφράζει τη φωτεινότητα της εικόνας αναφέρεται 

βιβλιογραφικά και σαν brightness ή offset. 

 εικονοστοιχείο του αρχείου εικόνας YT µε 

τιµή σ ij ij

Γ WW 4)



Η παραπάνω συλλογιστική ισχύει τώρα και για την διαδικασία της 

ηφιοποίησης, Εδώ το προς ψηφιοποίηση σήµα είναι ουσιαστικά το σήµα yij. Το 

σήµα ψηφιοποιείται σε 256 ή 4096 τόνους του γκρι ανάλογα µε τις δυνατότητες της 

κάρτας ψηφιοποίηση σέρχονται πάλι δύο 

νέες παράµετροι που τώρα θα καθορίσουν την φωτεινότητα (επίπεδο µαύρου 

χρώµατος –Video Βlack (VB)) και την σκιαγραφική αντίθεση (επίπεδο λευκού 

χρώµατος – Video White (VW)) στο ψηφιοποιηµένο αρχείο εικόνας του υπολογιστή 

σύνδεσης. 

Για ένα συγκεκριµένο εικονοστοιχείο στην εικόνα της οθόνης µε τιµή σήµατος 

yij, το τελικά ψηφιοποιηµένο εικονοστοιχείο στο αρχείο εικόνας του υπολογιστή 

σύνδεσης zij θα έχει την τιµή : 

 

Η κλίµακα τιµών του zij κυµαίνεται 

µε της δυνατότητες της κάρτας ψη

(15) έχουµε τελικά : 

ψ

ς (frame Grabber). Στην όλη διαδικασία υπει

yW ijijz VVB+= (15)


 ⋅+

=






⋅+=

ij

ijz

2
WLVWVB(2

VWVB

z

Η σχέση (16) περιγράφει µ

ψηφιακά µη αναγνωρίσιµων αρχείω

ψηφιακά αρχεία εικόνων του υπολο

Έτσι η διαδικασία ψηφιοποίησης µ

καταλήγει τελικά σε µία γραµµική

και αντίθεσης µεταξύ των αρχε

ψηφιοποιηµένων αρχείων εικόνων 

WL, VW, VB) θα αναφέρονται σ

παραπάνω διαδικασία.  

 

4.3  Το λογισµικό για την λήψη κα

 

Το λογισµικό για τη λήψη και

των εξετάσεων των ασθενών α
(16)

από 0 - 255 ή 0 – 4096 τόνους του γκρί ανάλογα 

φιοποίησης. Συνδυάζοντας τις σχέσεις (14) και 

Γ

Γ

⋅+
⋅





+
−

ij

ij

x

x

WWVWWWVW-)

WW
2

WWWL

max

max
 

αθηµατικά την διαδικασία ψηφιοποίησης των 

ν εικόνων του συστήµατος ΥΤ στα αναγνωρίσιµα 

γιστή σύνδεσης (τυποποίηση ΤIFF, PCX, TGA). 

ε τη χρήση της άµεσης απεικονιστικής σύνδεσης 

 διαδικασία µετατροπής κλίµακας φωτεινότητας 

ίων εικόνων του συστήµατος YT και των 

του υπολογιστή σύνδεσης. Οι παράµετροι (WW, 

το εξής σαν παράµετροι ψηφιοποίησης για τη

ι αρχειοθέτηση εικόνων ΥΤ 

 την αρχειοθέτηση εικόνων των οµοιωµάτων και 

ναπτύχθηκε από τον ∆ρ Θωµά Γ. Μαρή. 

ν 



Κατα υ   

κε µε χρήση γλώσσας προγραµµατισµού του οίκου MICROSOFT και του 

αντίσ

ησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη λογισµικού για την 

οδήγηση ψηφιακής κάρτας λήψης video σηµάτων µη συµβατικού τύπου. Η κάρτ

υτή όπως προαναφέρθηκε είναι της εταιρείας IMAGRAPH (τύπος HI-DEF II). Τα 

ρτας. Στη κατάσταση αυτή το σύστηµα είναι σε κατάσταση 

STAND BY για τη διαδικασία της λήψης. Η λήψη ενεργοποιείται επιλέγοντας το 

αντίστοιχο κανάλι λήψης αναλογικού σήµατος video.  

Η εικόνα ή τµήµα της εικόνας που λαµβάνεται από το σήµα video, ψηφιοποιείτα

άµεσα σε έναν συµβατικό τύπο αναγνώρισης αρχείων εικόνων κοινής αποδοχής 

(TIFF). 

age Pro Plus (IPP) version 4 του οίκου Media Cybernetics 

.5 Ο προσδιορισµός των βέλτιστων παραµέτρων λήψης εικόνων µε χρήση της 

ά

σκε άσθηκε µε χρήση γλώσσας προγραµµατισµού της εταιρείας BORLAND 

και του αντίστοιχου προϊόντος BORLAND PASCAL 7.0. Επιπλέον χρησιµοποιήθηκε 

σειρά βιβλιοθηκών και ρουτινών διαχείρισης βάσεων δεδοµένων που προσφέρεται 

από την ίδια εταιρεία και έχει την εµπορική ονοµασία BORLAND PARADOX 

ENGINE vs 3.0.  

Το λογισµικό για την λήψη των σηµάτων video αποτελεί µία ξεχωριστή 

αυτόνοµη εφαρµογή που ενσωµατώνεται στο πρόγραµµα αρχειοθέτησης εικόνων28. 

Αναπτύχθη

τοιχου προϊόντος28 MICROSOFT C++ vs 7.0. Η γλώσσα προγραµµατισµού 

αυτή αποτελεί ένα βασικό εργαλείο διαχείρισης υλικού σε όλα τα επίπεδα χρήσης. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση χρ

α 

α

στοιχεία παραµέτρων του σήµατος video του συγκεκριµένου µηχανήµατος 

τροφοδοτούνται κατά τη διάρκεια της έναρξης της διαδικασίας λήψης στους ειδικούς 

καταχωρητές της κά

ι 

Με τη µορφή αυτή η εικόνα αρχειοθετείται και συνδέεται µε τον 

συγκεκριµένο ασθενή ή το σχετικό πείραµα. Επί πλέον στη µορφή αυτή η εικόνα 

είναι πλέον αναγνωρίσιµη από οποιοδήποτε λογισµικό πρόγραµµα επεξεργασίας 

εικόνων28. 

 

 

4.4 Το λογισµικό για την µετα-επεξεργασία των εικόνων YT 

Το λογισµικό για τη µετα-επεξεργασία των ψηφιοποιηµένων εικόνων των 

οµοιωµάτων ήταν το Im

 

 

4

µεσης απεικονιστικής σύνδεσης 

 



Έγιναν πειράµατα µε χρήση του οµοιώµατος της εταιρείας (phantom C). Το 

εξεταστικό πεδίο είχε διαστάσεις (20x20)cm2. Η µήτρα ανακατασκευής των εικόνων 

ήταν 320x320 τετραγωνικών εικονοστοιχείων. Τα πειράµατα αποσκοπούν στον 

προσδιορισµό των βέλτιστων τιµών των παραµέτρων λήψης σηµάτων video για την 

ψηφιοποίηση των συµβατικών εικόνων ΥΤ. 

Η λήψη

νων (IPP). Εικόνες χαµηλής 

σκια

τα µετατοπισµένα προς την άσπρη περιοχή της κλίµακας του γκρι. 

Ψηφιοποιηµένες εικόνες χαµηλής και υψηλής σκιαγραφικής αντίθεσης 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 4-2 και την Εικόνα 4-3 αντίστοιχα. Με την επιλογή 

, WL), οι εικόνες 

ψηφ

Στο σύστηµα ΥΤ που χρησιµοποιήθηκε, παρατηρήθηκε ότι η µεταβολή του 

W είχε σαν αποτέλεσµα τον περιορισµών των ορίων µεταβολής του WL. Στο 

από νατόν µόνο στην περίπτωση που το WW έχει 

την άχιστη τιµή του (WW=1). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (WW>1) το εύρος 

 των σηµάτων video του µηχανήµατος ουσιαστικά αποτελεί, όπως 

προαναφέρθηκε, µία πράξη ψηφιοποίησης αναλογικών σηµάτων. Η ψηφιοποίηση 

αυτή συνίσταται στη  συγκεκριµένη διαδικασία στον προσδιορισµό των παραµέτρων 

που καθορίζουν το σήµα εξόδου του ενισχυτή video σηµάτων του µηχανήµατος 

αφενός και στον προσδιορισµό των παραµέτρων που καθορίζουν το σήµα εισόδου 

της κάρτας ψηφιοποίησης του υπολογιστή σύνδεσης αφετέρου. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, οι παράµετροι αυτοί συσχετίζονται γραµµικά µεταξύ τους και είναι 

τέσσερις στον αριθµό (WW, WL, VW,VB). Επιλέχθηκαν κατάλληλες τιµές στις 

παραµέτρους αυτές έτσι ώστε να προκύπτουν εικόνες χαµηλής και υψηλής 

σκιαγραφικής αντίθεσης. 

Τα αποτελέσµατα της ψηφιοποίησης ποσοτικοποιούνται µε τον υπολογισµό και την 

γραφική παράσταση των ιστογραµµάτων των ψηφιοποιηµένων εικόνων. Αυτό γίνεται 

µε τη χρήση του προγράµµατος επεξεργασίας εικό

γραφικής αντίθεσης χαρακτηρίζονται από ιστογράµµατα περιορισµένης 

κλίµακας, ενώ αντίθετα εικόνες υψηλής σκιαγραφικής αντίθεσης χαρακτηρίζονται 

από ιστογράµµατα ευρείας κλίµακας. Εικόνες χαµηλής φωτεινότητας  

χαρακτηρίζονται από ιστογράµµατα µετατοπισµένα προς τη µαύρη περιοχή της 

κλίµακας του γκρι, ενώ αντίθετα εικόνες υψηλής φωτεινότητας χαρακτηρίζονται από 

ιστογράµµα

διαφόρων συνδυασµών των παραµέτρων ψηφιοποίησης (WW

ιοποιούνται, αρχειοθετούνται και χρησιµοποιούνται για την µέτρηση των 

φυσικών παραµέτρων του συστήµατος του ΥΤ στον Η/Υ. 

 

W

συγκεκριµένο σύστηµα ΥΤ το µέγιστο εύρος τιµών που µπορεί να πάρει το WL είναι 

 –2000 έως +4000 και αυτό είναι δυ

ελ



(17)

τιµών του WL µειώνεται. Σε εύρη παραθύρου µε  άρτια τιµή η σχέση που συνδέει την 

ανώτερη και την κατώτερη τιµή του WL µε το WW είναι η εξής: 

2
' WWWLWL MIN +=

' WW
άWW

MIN

= ρτιος  

2
WLWL MAXMAX −=

Για παράδειγµα αν WW=1000 τότε το WL θα παίρνει τιµές από –1500 έως +3500 

(δηλαδή WL΄min =-1500 έως WL΄max =+3500). 

Στόχος µας ήταν η επιλογή των βέλτιστων τιµών των παραµέτρων WW και WL 

έτσι ώστε να είναι δυνατή η ψηφιοποίηση µιας εικόνας που περιέχει υλικά 

διαφορετικών ΑΥΤ καλύπτοντας µια κλίµακα 0-255 (δυναµικό εύρος της κάρτας 

ψηφιοποίησης-grabber) χωρίς απώλεια διαγνωστικά χρήσιµης πληροφορίας. Για το 

σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε ο τοµέας 1 του phantom C όπου βρίσκονται τέσσερα 

διαφορετικά υλικά γνωστών ΑΥΤ.  

Για τις ανάγκες 

 

αυτής της µελέτης υπολογίστηκαν δύο διαφορετικοί 

  

υ α υς

β  ο ν  αν  κ

 

α υ

συνδυασµοί εύρους και κέντρου παραθύρου που αντιστοιχούσαν σε παράθυρο 

χαµηλής και παράθυρο υψηλής σκιαγραφικής αντίθεσης αντίστοιχα. 

Ο πρώτος συνδυασµός προέκυψε από την ανάγκη µεταφοράς όλης της 

χρήσιµης πληροφορίας της εικόνας µέσω του grabber στην ψηφιοποιηµένη εικόνα 

των 8bit του Η/Υ. Για το λόγο αυτό απαιτούνταν η µεταφορά της δυναµικής κλίµακας 

των 4000 ΑΥΤ περίπο στην κλίµ κα ψηφιοποίησης εύρο  256.  

Κριτήριο επιλογής των παραµέτρων ήταν το ιστόγραµµα των υλικών αυτών να 

περιέχεται εξ ολοκλήρου στην κλίµακα 0-255. Με χρήση του λογισµικού µετα-

επεξεργασίας εικόνας του Η/Υ και διατηρώντας σταθερά τα VB και VW (VB=0 και 

VW=+4000) µετα λήθηκαν ι τιµές τω  WW και WL αζητώντας τον ατάλληλο 

συνδυασµό έτσι ώστε στα όρια της κλίµακας 0-255 να περιέχονται οι κορυφές του 

ιστογράµµατος που αντιστοιχούν στον αέρα µε ΑΥΤ= -1030 HU(κατώτερο όριο) και 

του τεφλόν µε ΑΥΤ=+966HU(ανώτερο όριο) χρησιµοποιώντας όλο το εύρος της 

κλίµακας (0-255). 

Τ λικά αυτά επιλέχτηκαν για δύο βασικούς λόγους, ο πρώτος ήταν ότι για το 

συγκεκριµένο οµοίωµα αποτελούν τις δύο ακραίες τιµές ΑΥΤ και δεύτερον και ίσως 

και σηµαντικότερο λόγω του ότι οι πυκνότητες τους και κατά συνέπεια και οι 

αντίστοιχοι γραµµικοί συντελεστές εξασθένισης τους αντιστοιχούν στις ακραίες τιµές 



δοµών που αποτελούν το ανθρώπινο σώµα αφού το τεφλόν αντιστοιχεί στην 

πυκνότητα των οστών. 

Mε βάση τα παραπάνω, επιλέχτηκε µια κυκλική περιοχή ενδιαφέροντος, τέτοια 

ώστε να καλύπτει το 75% του κυκλικού τοµέα του αέρα ή του τεφλόν. .Η επιλογή 

µιας περιοχής ενδιαφέροντος που να καλύπτει ολόκληρο τον κυκλικό τοµέα δεν δίν

πραγµατικά αποτελέσµατα. Στην εικόνα 4-1 παρουσιάζεται το προφίλ του κυκλικού 

µι κύµ  ανώµαλη αυτή συµπεριφορά των 

(ήταν η βέλτιστη δυνατή µε τα 

 

τον άξονα του 

 αρκετό για να 

παρατ

 κλίµακας. Το ιστόγραµµα κάθε περιοχής παρουσιάζει κανονική 

έγινε µε το πρόγραµµα µετα-επεξεργασίας εικόνας (IPP). 

ει 

τοµέα (αέρα ή τεφλόν). Είναι φανερό ότι στα όρια των δύο κύκλων το προφίλ 

παρουσιάζει α ανώµαλη δια ανση. Η

εικονοστοιχείων στα όρια των κύκλων 

οφείλεται στην παρουσία 

ψευδοεικόνων. Οι ψευδοεικόνες είναι 

δυνατόν να δηµιουργούνται είτε λόγω 

της ευθυγράµµιση του οµοιώµατος 
100

200

παρέχοντα τεχνικά µέσα), είτε λόγω 

του ότι ο άξονας του gantry δεν ήταν 

ακριβώς κάθετος µε 
0 20 40 60 80 100 120 140 160

0

 

οµοιώµατος αλλά υπήρχε µια 

απόκλιση της τάξεως της µισής µοίρας 

περίπου και δεν υπήρχε δυνατότητα διόρθωσης από το συγκεκριµένο τύπο ΥΤ. 

Γεγονός  που δεν επηρέασε τις µετρήσεις που ακολούθησαν αλλά ήταν

 αέρα 
Εικόνα 4-1: Προφίλ του κυκλικού τοµέα που 
περιέχει

ηρηθεί στην µεταφερόµενη ψηφιοποιηµένη εικόνα. 

Η περιοχή ενδιαφέροντος που επιλέχτηκε ήταν αρκετά ευρεία ώστε να 

ελαχιστοποιείται το στατιστικό σφάλµα της µέτρησης χωρίς όµως να 

περιλαµβάνονται τα όρια των περιοχών που όπως διαπιστώθηκε δηµιουργούνται 

ψευδοεικόνες άρα µη χρήσιµη πληροφορία. 

Στη συνέχεια έγινε η αντιστοίχιση της µέσης τιµής της περιοχής ενδιαφέροντος  

για τον αέρα στην τιµή 0 της κλίµακας ψηφιοποίησης (0-255) και για το τεφλόν στην 

τιµή 255 της ίδιας

κατανοµή και προκειµένου να ληφθεί εξολοκλήρου αντιστοιχήθηκε η µέση τιµή των 

ΑΥΤ που µετρήθηκε από την κυκλική περιοχή ενδιαφέροντος στον ΥΤ στην µέση 

τιµή που µετρήθηκε σε αντίστοιχη περιοχή ενδιαφέροντος στην ψηφιοποιηµένη 

εικόνα στον Η/Υ. Ο υπολογισµός του ιστογράµµατος στην ψηφιοποιηµένη εικόνα 



Κατόπιν σειρά µετρήσεων και ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία 

επιλέχτηκε το παράθυρο (WW και WL) µεταφοράς εικόνας χαµηλής σκιαγραφικής 

αντίθ

ά α π

επιλέχτηκε µια κυκλική περιοχή ενδιαφέρον

διαδικασία επιλέχτηκαν τα στοιχεία WW=240 0. 

Στο παράθυρο υψηλής σκιαγραφικής αντίθ

ψηφιοποίησης αντιστοιχήθηκε η µέση τιµή 

ακρυλικού αντιστοιχήθηκε στο πάνω όριο της 

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν, ανάλογα µε

ενός από τα δύο παραπάνω παράθυρα για την µ

µελέτη των εικόνων αυτών µε τη χρήση του λο

Κατά τη διεξαγωγή των µετρήσεων προκ

συ θυρ  κ το

χαµηλής σκιαγραφικής αντίθεσης έγινε εµφανέ

 συµβαίνει κατά τη 

 Υ µ  

τ  δ   ν

ε Η/Υ αφού γίνει η βαθµονόµηση της 

κλίµα

εσης µε στοιχεία WW=2295 και WL= -62. Το παράθυρο αυτό ενδείκνυται σε 

περιπτώσεις µελέτης εικόνων όπου δεν απαιτείται υψηλή σκιαγραφική αντίθεση. 

Στη συνέχεια επιλέχτηκε το παράθυρο υψηλής σκιαγραφικής αντίθεσης. 

Κριτήριο για την επιλογή αυτή ήταν οι άλλες δύο κυκλικές περιοχές που περιέχονται 

στην ίδια εικόνα. Η µια εξ αυτών αποτελείται από πολυαιθυλένιο µε µετρούµενη τιµή 

ΑΥΤ= -71 και η λλη από κρυλικό µε µετρούµενη τιµή ΑΥΤ= +133. Και άλι 

τος και ακολουθώντας την παραπάνω 

και WL=+2

εσης στο κάτω όριο της κλίµακας 

του πολυαιθυλενίου ενώ η τιµή του 

κλίµακας αυτής. 

 τις απαιτήσεις της µέτρησης η επιλογή 

εταφορά των εικόνων και η περαιτέρω 

γισµικού του Η/Υ. 

ειµένου να επιλεγεί ο βέλτιστος 

ο υψηλής όσο αι για  παράθυρο 

ς ότι ανάλογα µε τις κλινικές  ανάγκες 

για τα διάφορα είδη εξετάσεων είναι δυνατή η επιλογή κάποιου παραθύρου ώστε ο 

χρήστης να εστιαστεί στο τµήµα της κλίµακας που τον ενδιαφέρει και να µπορεί να 

διεξάγει τις µελέτες του µέσω Η/Υ. Άλλωστε κάτι ανάλογο

νδυασµός παραµέτρων τόσο για το παρά

«φωτογράφηση» των εικόνων Τ (αποτύπωση των εικόνων του ΥΤ σε φιλ ) µόνο

που στην περίπτωση αυ ή ο χρήστης εν έχει τη δυνατότητα µέτρησης των ΑΥΤ ω  

επιµέρους δοµών που εµφανίζονται στην εικόνα. Αυτό είναι εφικτό στην περίπτωση 

µεταφοράς και ψηφιοποίησης των εικόνων σ

κας ψηφιοποίησης, στην προκειµένη περίπτωση της κλίµακας 0-255. 
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α 4-2: Τοµή phantom. Ψηφιοποιηµένη εικόνα χαµηλής σκιαγραφικής αντίθεσης µε χρή
 απεικονιστικής σύνδεσης. 
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Εικόνα 4-3: Τοµή phantom. Ψηφιοποιηµένη εικόνα υψηλής σκιαγραφικής αντίθεσης µε χρήση της 
άµεσης απεικονιστικής σύνδεσης. 



 



4.6 Βαθµονόµηση της κλίµακας ψηφιοποίησης του Η/Υ 

Βασικός παράγοντας για τη διεξαγωγή αυτής της µελέτης ήταν η βαθµονόµηση 

της κλίµακας ψηφιοποίησης δηλαδή η αντιστοίχηση των τιµών των εικονοστοιχείων 

της ψηφιοποιηµένης εικόνας (8bit) στον Η/Υ σε τιµές ΑΥΤ (Hounsfield Units).  

Η διαδικασία βαθµονόµησης πραγµατοποιήθηκε µε βάση την εικόνα που 

χρησιµοποιήθηκε για την επιλογή του παραθύρου µεταφοράς των εικόνων. 

Επιλέχτηκε µια κυκλική περιοχή ενδιαφέροντος και µετρήθηκε η µέση τιµή των 

ΑΥΤ των εικονοστοιχείων στα τέσσερα διαφορετικά υλικά και στο νερό. 

Συγκεκριµένα για το νερό προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το στατιστικό σφάλµα ως 

τιµή ΑΥΤ θεωρήθηκε η µέση τιµή από πέντε διαφορετικές περιοχές της εικόνας που 

περιέχει µόνο νερό.  

Η διαδικασία βαθµονόµησης του Η/Υ συντελείται σε δύο στάδια θεωρώντας 

την µεταφορά (ψηφιοποίηση) σαν το πρώτο στάδιο (Συµπίεση δυναµικής κλίµακας).  

Στάδιο 1ο: (ΥΤ ➯ Η/Υ) 

Σε αυτό το στάδιο η ψηφιοποίηση της εικόνας πραγµατοποιείται µε την 

αντιστοίχηση της κλίµακας του Hounsfield από τις µετρούµενες τιµές των 

οµοιωµάτων στην κλίµακα ψηφιοποίησης του Η/Υ µέσω της κάρτας ψηφιοποίησης 

(frame grabber). Η τελευταία είναι άµεσα εξαρτώµενη από τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του frame grabber  που χρησιµοποιείται. Η αντιστοίχηση αυτή 

παρουσιάζεται στην εικόνα 4-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στάδιο 2ο (Η/Υ (8bit) ➯ Η/Υ (ΑΥΤ)):
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Το στάδιο αυτό αποτελεί το στάδιο της βαθµονόµησης του Η/Υ σε τιµές ΑΥΤ. 

Στις τ

των 

α  α  

 

20). Η αντιστοίχηση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις τιµές που 

µετρή

 παρουσιάζεται η γραφική παράσταση των ΑΥΤ των 

υλικώ

 µ η η

ικής κλίµακας µέτρησης (0-255) του Η/Υ ως προς 

τις µετρήσεις ΑΥΤ είναι βασική παράµετρος για την περαιτέρω µελέτη και 

επεξεργασία των ψηφιοποιηµένων εικόνων. Οι βαθµονοµηµένες εικόνες αποδίδου  

την τιµή ΑΥΤ που δίνεται και από τον ΥΤ χωρίς την περαιτέρω χρήση του ΥΤ. 

 

 

 

 

ιµές της ψηφιοποιηµένης εικόνας αντιστοιχίζονται οι τιµές ΑΥΤ των υλικών 

που µετρήθηκαν στον ΥΤ. Τιµή για το κάθε υλικό θεωρείται η µέση τιµή των 

εικονοστοιχείων της περιοχής ενδιαφέροντος. Ανάλογα µε την επιλογή 

παρ µέτρων (WW, WL) για την µεταφορά των εικόνων παιτείται αντίστοιχα νέα 

βαθµονόµηση της κλίµακας ψηφιοποίησης (Στάδιο 1ο). Στην εικόνα 4-5 

παρουσιάζεται η καµπύλη βαθµονόµησης για την µεταφορά εικόνων από τον ΥΤ 

στον Η/Υ µε επιλογή παραθύρου διακριτικής ικανότητας χαµηλής αντίθεσης 

(WW=2295 και WL=-62), ενώ στην εικόνα 4-6 παρουσιάζεται η καµπύλη 

βαθµονόµησης για το παράθυρο διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης 

(WW=240 και WL=+

θηκαν στα τέσσερα υλικά του τοµέα 1 του phantom C στην εικόνα του Η/Υ και 

τις τιµές που µετρήθηκαν σε αντίστοιχα σηµεία της ίδιας εικόνας στον ΥΤ. 

Τέλος στην εικόνα 4-7

ν όπως αυτές µετρήθηκαν στον ΥΤ συναρτήσει των τιµών των υλικών στην 

ψηφιοποιηµένη εικόνα όπως αυτές µετρήθηκαν µε το πρόγραµµα επεξεργασίας 

εικόνας µετά την βαθµονόµηση. Υπολογίζοντας τον συντελεστή συσχέτισης (R=1) 

συµπεραίνεται ότι οι ΑΥΤ των υλικών που µετρήθηκαν στην βαθ ονοµ µέν  εικόνα 

του Η/Υ σχεδόν ταυτίζονται µε τις αντίστοιχες µετρούµενες τιµές του ΥΤ 

Η βαθµονόµηση της δυναµ

ν



 

0 50 100 150 200 250

-1000

-500

0

500

1000

 

Βα
θµ
ον
οµ

µέ
νε
ς
τι

µέ
ς 

(H
U

)
H

/Y

κλίµακα ψηφιοποίησης Η/Υ

Y = A + B * X

B   8,2336

η
 

  

A   -1139,34032

R   0,99978

 
Εικόνα 4-5: Βαθµονόµηση της κλίµακας ψηφιοποίησης µε WW=2295 και WL=-62 
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Εικόνα 4-6: Βαθµονόµηση κλίµακας ψηφιοποίησης µε παράθυρο µεταφοράς WW=240 και WL=+20 
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Εικόνα 4-7: Σύγκριση µετρούµενων τιµών ΑΥΤ του ΥΤ µε τις βαθµονοµηµένες τιµές του Η/Υ 

 

 



5   H επιλογή των βέλτιστων παραµέτρων λήψης σηµάτων ή εικόνων 

 

Στις διαδικασίες αυτές υπάγεται το γενικό πρόβληµα της µετα-επεξεργασίας 

των συµβατικών εικόνων ΥΤ. ∆ιακρίνονται δύο γενικές περιπτώσεις. Στην πρώτη 

περίπτωση (άµεση ψηφιακή πρόσβαση) τα δεδοµένα των εικόνων επεξεργάζονται 

από το λογισµικό των εταιρειών και υπάρχει άµεση πρόσβαση στα αρχεία εικόνων 

του συστήµατος. Στη δεύτερη περίπτωση (έµµεση ψηφιακή πρόσβαση) τα δεδοµένα 

των εικόνων ψηφιοποιούνται πρώτα µε χρήση ειδικών συσκευών και έπειτα 

επεξεργάζονται µε χρήση κατάλληλου λογισµικού. Τις περισσότερες φορές οι 

διαδικασίες άµεσης πρόσβασης είναι µεν γρηγορότερες αλλά έχουν το µειονέκτηµα 

ότι δεν είναι ευέλικτες σε µετα-επεξεργαστικό επίπεδο, (χρησιµοποιούνται µόνο 

συγκεκριµένοι αλγόριθµοι). 

Αντίθετα, οι διαδικασίες έµµεσης πρόσβασης είναι µεν χρονοβόρες αλλά παρέχουν 

αρκετή ευελιξία σε µετα-επεξεργαστικό επίπεδο. Στις διαδικασίες έµµεσης 

πρ . 

Το θέµα αναπτύσσεται διεξοδικά σε πολλά άρθρα και βιβλία29,30. Η επιλογή των 

βέλτιστων παραµέτρων λήψης σηµάτων ή εικόνων αναφέρεται φυσικά στις τεχνικές 

ηφιοποίησης όπου η λήψη υπόκειται σε κάποιου είδους προβλήµατα. Σε γενικές 

ραµµές χρησιµοποιούνται δύο τρόποι ψηφιοποίησης  (α) η ψηφιοποίηση µε χρήση 

φιλµ και (β) η ψηφιοποίηση µε χρήση τεχνικών άµεσης απεικονιστικής σύνδεσης 

(χρήση συσκευών λήψης video σηµάτων – frame grabbers). 

Οι διαδικασίες ψηφιοποίησης φιλµ υστερούν από πλευράς MTF σε σχέση µε τις 

διαδικασίες άµεσης απεικονιστικής σύνδεσης και γενικά τείνουν πλέον να 

καταργηθούν σαν διαδικασίες ψηφιοποίησης για ποσοτικοποιήσεις δεδοµένων 

εικόνων. Σε γενικές γραµµές η χωρική διακριτική ικανότητα της ψηφιοποιηµένης 

εικόνας είναι πάντοτε µικρότερη από εκείνη της αρχικής ανεξάρτητα από τη µέθοδο 

ψηφιοποίησης. Αντίθετα, η διακριτική ικανότητα αντίθεσης µπορεί να παραµείνει 

στα ίδια επίπεδα µε εκείνη της αρχικής αν επιλεγούν οι κατάλληλες παράµετροι 

ψηφιοποίησης.  

όσβασης υπόκειται το γενικό πρόβληµα της ψηφιοποίησης αναλογικών σηµάτων

ψ

γ



 

 
6 Μ

 Σε 50 ποιοτικούς ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν στη διάρκεια αυτής της 

έτρηση των φυσικών παραµέτρων του συστήµατος 
 

µελέτης εκτιµήθηκαν οι παρακάτω φυσικοί παράµετροι του συστήµατος του ΥΤ: 
 Γραµµικότητα 

 Χωρική οµοιογένεια εικόνας (οµοιογένεια εικόνας) 
 Θόρυβος εικόνας 

 ∆ιακριτική ικανότητα χαµηλής αντίθεσης 
 MTF 

και οι τιµές τους σε ένα πλήρη ποιοτικό έλεγχο26 παρουσιάζονται στον πίνακα ΙΙ 

 Πάχος τοµής 

 Σήµα προς θόρυβο (Signal-to-Noise Ratio, - SNR) 

Τα στοιχεία λήψης των εικόνων ήταν σταθερά για όλους τους ποιοτικούς ελέγχους 

 Η µήτρα ανακατασκευής των εικόνων ήταν 320x320 τετραγωνικών 
εικονοστοιχείων και η τιµή της υψηλής τάσης ήταν 120kV σε όλες τις περιπτώσεις  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

NR 
Πάχος 
τοµής 
(mm) 

Χρόνος
ακτ/σης 

(sec) 
mA FOV 

(mm) φίλτρο Μεγέν/ση Τοµέας 
οµοιώµατος Είδος Μέτρησης

1 10 1,9 200 200 1 - PP-4 
Θόρυβος 

& 
Οµοιοµορφία 

2 10 1,9 200 200 1 - PP-1 Γραµµικότητα 

2 10 1,9 200 200 1 3.ON PP-1 Πάχος τοµής 

3 5 1,9 200 200 1 4.ON PP-1 Πάχος τοµής 

4 3 1,9 200 200 1 4.ON PP-1 Πάχος τοµής 

5 1,5 1,9 175 200 1 5.ON PP-1 Πάχος τοµής 

6 10 7,6 150 200 2 2.ON PP-2 Χωρική ∆.Ι 

6 10 7,6 150 200 2 9,9N PP-2 PSF. 

7 1,5 7,6 150 200 0 5,0HR PP-2 Χωρική ∆.Ι. 

7 1,5 7,6 150 200 0 9,9HR PP-2 PSF. 

8 10 2,9 175 200 0 - PP-3 ∆.Ι χαµηλής 
αντίθεσης 

 



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙIΙ 

R 
Πάχος 
τοµής 
(mm) 

Χωρική ∆.

Χρόνος ακτ/σης 
(sec) mA FOV 

(mm) φίλτρο kV Είδος 
Μέτρησης 

10 7,6 150 250 2 120 Ι 
-MTF 

5 7,6 150 250 2 120 Χωρική ∆.Ι 
-MTF 

3 7,6 150 250 2 120 Χωρική ∆.Ι 
-MTF 

1,5 7,6 150 250 2 120 Χωρική ∆.Ι 
-MTF 

 
 Η µήτρα ανακατασκευής των εικόνων στις µετρήσεων µε το οµοίωµα της Eurospin 

ήτ ε ό  π ε 2 τε ι οστ . 
 
αν σ λες τις εριπτώσ ις 51 x512 τραγων κών εικον οιχείων



6.1 Γραµµικότητα 
 
 ς ποιοτικούς ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν στη διάρκεια αυτής της 
λέτ φθη ους  στ ο το  1 το µοιώµ . 

Στόχο  η µέτρη ς γραµµικότητας στήµατος. Η γραµµικό
περιγράφει την ιδιότητα του συστήµατος ΥΤ να αναπαριστά αλλαγές στις τιµές των 
ΑΥΤ σ  ανακατα υασµένη να γρα ά ανάλογες µε λλα
πυκνοτήτων του αντικειµένου που ακτινοβολείται. Τα στοιχεία λήψης που 
χρησιµοποιήθηκαν φαίνονται στον πίνακα IΙ. Επίσης χρησιµοποιήθηκε ψηφιακό 
φίλτρο  τά την ανακατασκευή τ κόνας

 Για τον υπολογισµό της γραµµικότητας του συστήµατος του ΥΤ µε χρήση του 

λογισµικού του ίδιου του συστήµατος, επιλέχτηκε µια κυκλική πε

ενδιαφέροντος από περίπου 770 εικονοστοιχεία. Η περιοχή ενδιαφέροντος ήταν 

τέτο  να καλύπτει µια σ τικά ευρεία περιοχή εντός  περ

ορίζονται από τα τέσσερα υλικά (αέρα, τεφλόν, πολυαιθ/νιο, ακρυλικό) που 

πάρχουν σ΄ αυτόν το τοµέα του οµοιώµατος χωρίς να περιλαµβάνονται τα σηµεία 

ε τη µέση 

τιµή ΑΥΤ που αντιστοιχεί 

στην συγκεκριµένη θέση. 

Στην εικόνα 6-1 φαίνεται 

µια εικόνα καθώς και οι 

µετρήσεις από τέσσερις 

περιοχές ενδιαφέροντος 

στα αντίστοιχα υλικά. Για 

τον υπολογισµό της µέσης 

τιµής ΑΥΤ που αντιστοιχεί 

στο νερό η περιοχή 

ενδιαφέροντος µπορεί να 

τοποθετηθεί σε 

οποιαδήποτε ενδιάµεση θέση αποφεύγοντας τις εµφανής περιοχές ψευδοεικόνων 

(κοντά στα όρια του οµοιώµατος ή κοντά στα όρια των υλικών). 

 Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε µε τον Η/Υ προκειµένου να υπολογιστεί η 
γραµµικότητα των ψηφιοποιηµένων εικόνων µετά την βαθµονόµηση τους µε χρήση 
αυτή τη φορά του λογισµικού µετα-επεξεργασίας εικόνων (IPP). Και στις δύο 
περιπτώσεις η σχέση ανάµεσα στις πραγµατικές τιµές (true value) ΑΥΤ που προτείνει 
η εταιρεία Philips TOMOSCAN LX για τα υλικά που υπάρχουν στην εικόνα και στις 
µετρούµενες τιµές ΑΥΤ τόσο στον ΥΤ όσο και στις ψηφιοποιηµένες εικόνες του Η/Υ 
ήταν γραµµική. Στον πίνακα IV παραθέτονται ενδεικτικά κάποιοι συντελεστές της 
γραµµικής προσαρµογής (Y=A+B*X) για τις µετρούµενες τιµές ΑΥΤ στον ΥΤ και 

 

Εικόνα 6-1: Μέτρηση της γραµµικότητας του συστήµατος 

Στου
ης ελήµε σαν τοµές πάχ  10mm ο µέσ υ τοµέα υ ο ατος C

τητα ς ήταν ση τη του συ

ε µια σκε εικό µµικ τις α γές των 

κα ης ει . 

ριοχή 

ια ώστε ηµαν  των ιοχών που 

υ

εµφάνισης ψευδοεικόνων. Από κάθε περιοχή ενδιαφέροντος λαµβάνουµ



τον Η/Υ σε σχέση µε τις πραγµατικές τιµές των ΑΥΤ (τιµές εταιρείας) για µερικούς 
από τους 50 ποιοτικούς ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν. Στο διάγραµµα 6-2 
αρουσιάζεται η συσχέτιση των µετρούµενων τιµών ΑΥΤ στον ΥΤ µε τις 
ραγµα

τι 
 

π
π τικές τιµές ΑΥΤ, ενώ στο διάγραµµα 6-3 παρουσιάζεται η αντίστοιχη 
συσχέτιση για τις ψηφιοποιηµένες βαθµονοµηµένες εικόνες του Η/Υ. 
 Τόσο από τον πίνακα ΙV όσο και από τα διαγράµµατα γίνεται φανερό ό
γραµµικότητα του συστήµατος µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια είτε µε χρήση των
ψηφιοποιηµένων εικόνων του Η/Υ είτε µε το σύστηµα του ΥΤ. 
ΠΙΝΑΚΑΣ  IV 

 Τιµές ΥΤ Τιµές Η/Υ 

#Π.Ελέγχων Α Β R Α Β R 

1 6,8412 1,04589 0,99994 7,4179 1,0471 0,99994 

4 6,7606 1,04580 0,99994 6,9862 1,0463 0,99994 

8 6,9418 1,04597 0,99993 10,709 1,0447 0,99995 

12 6,8837 1,04624 0,99993 9,6966 1,0452 0,99995 

16 7,4727 1,04752 0,99993 7,1284 1,0466 0,99993 

20 7,3905 1,04722 0,99993 5,7772 1,0462 0,99993 

24 8,7796 1,04852 0,99992 10,327 1,0462 0,99995 

28 8,8603 1,04862 0,99992 10,351 1,0464 0,99995 

32 7,3617 1,04596 0,99994 6,4664 1,0486 0,99993 

36 7,5037 1,04625 0,99993 7,0959 1,0497 0,99992 

40 7,6465 1,04664 0,99993 6,5859 1,0474 0,99994 

44 7,7073 1,04675 0,99993 6,2904 1,0478 0,99994 

48 8,0083 1,0469 0,99994 7,9679 1,0469 0,99994 

50 7,5692 1,04617 0,99993 7,0045 1,0472 0,99993 
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∆ιάγραµµα 6-3: Συσχέτιση µετρούµενων τιµών ΑΥΤ στον Η/Υ (χρήση περιοχών ενδιαφέροντος) µε τις 
πραγµατικές τιµών ΑΥΤ των υλικών 
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∆ιάγραµµα 6-2: Συσχέτιση µετρούµενων τιµών ΑΥΤ στον ΥΤ (χρήση περιοχών ενδιαφέροντος) µε τις
πραγµατικές τιµών ΑΥΤ των υλικών 
 



 

6.2 Πάχος τοµής 
 
 Στους ποιοτικούς ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν για τις ανάγκες αυτής της 
µελέτης ελήφθησαν τοµές πάχους 10mm, 5mm, 3mm και 1,5mm στο κέντρο του 
τοµέα 1 του οµοιώµατος C (σηµείο τοµής των φύλλων αλουµινίου). Τα στοιχεία 
λήψης των τοµών αυτών φαίνονται στον πίνακα IΙ. Οι µετρήσεις αυτές αποσκοπούν 
στον έλεγχο της ακρίβειας µέτρησης του πάχους τοµής. Χρησιµοποιήθηκε η τεχνική 
των διασταυρωµένων υπό γνωστή γωνία φύλλων αλουµινίου σε σχέση µε το επίπεδο 
τοµής (Μέθοδος Α)17,32-34. Στην προκειµένη περίπτωση η γωνία αυτή είναι 26.565o. 
∆εδοµένου της συσχέτισης του εύρους της προσπίπτουσας δέσµης µε το συνηµίτονο 
της γωνίας που σχηµατίζεται από τα φύλλα αλουµινίου και του επιπέδου τοµής 
(26,565ο), η σχέση ανάµεσα στο πραγµατικό πάχος τοµής της δέσµης L και το 
προσπίπτον εύρος p είναι: 

 
 
 

 
 
 

 
 

Εικόνα 6-4: Βασικές αρχές µέτρησης του πάχους τοµής 
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(δηλ τον ΑΥΤ 
υποστρώµατος). Με 
χρήση του λογισµικού 
του συστήµατος του ΥΤ 
υπολογίζονται οι 
διαστάσεις των δύο 
φύλλων (La=Α-Β και 

Lb=C-D). (βλ. εικόνα 6-4). 
Το πάχος τοµής L υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 

 

Εικόνα 6-5: Υπολογισµός των διαστάσεων του φύλλων
αλουµινίου µε χρήση του λογισµικού του ΥΤ 
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 Το  πάχος  τοµής ,  υπολογίστηκε  στον  ΥΤ  ακολουθώντας  την  διαδικασία  που  

περιγράφηκε  παραπάνω .  Στη  συνέχεια  υπολογίστηκε  το  πάχος  τοµής  στον  Η /Υ  

µέσω  των  βαθµονοµηµένων  εικόνων  του  Η /Υ  τόσο  µε  την  διαδικασία  που  

ακολουθήθηκε  στον  ΥΤ  (Μέθοδος  Α)  όσο  και  µε  χρήση  ευρείας  κατατοµής 2 3  

(Μέθοδος  Β)  κατά  µήκος  των  φύλλων  αλουµ ιν ίου .  Συγκεκριµένα  µε  την  τελευταία  

µέθοδο  υπολογισµού  του  πάχους  τοµής  αφού λήφθη  η  κατατοµή  κατά  µήκος  των  

φύλλων  αλουµ ιν ίου  υπολογίστηκε  το  µέγιστο εύρος  στο  µ ισό  της  µέγιστης  τ ιµής  

της  (FWHM).  Το  FWHM της  κατατοµής  κατά  µήκος  των  φύλλων  αλουµ ιν ίου  

θεωρήθηκε  ως  η  διάσταση  των  φύλλων  αλουµ ιν ίου .  Το  πάχος  τοµής  υπολογίστηκε  

επίσης  από  τη  σχέση  (15) .  Η  διαδικασία  επαναλήφθηκε  για  τα  τέσσερα  

διαφορετικά  πάχη  τοµών  και  για  τους  50 ποιοτικούς  ελέγχους .  

 Στο πίνακα V παρουσιάζονται ενδεικτικά οι τιµές που µετρήθηκαν κατά τη 
διάρκεια ενός ποιοτικού ελέγχου.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ε

 



ΠΙΝΑΚΑΣ V 
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ  (mm) 

Μετρούµενες τιµές 
ΥΤ 

(Μέθοδος Α) 
Η/Υ 

(Μέθοδος Β)) 
Η/Υ 

(Μέθοδος Α)) 

Αναµ νες ενόµε
τιµές 

0 ± 10% 
 10% 

3 +15% / -10% 
1,5 ± 15% 

 τέσσερα µετρούµενα 
 διαγρ µµατ  6-7 και 6-
 τιµές στις 
ρωµένων υπό γνωστή 
θοδος φαρµ κε 
 

Μέθοδος Α

10,05 9,55 10,42 1
4,93 4,81 5,27 5 ±
3,00 2,80 3,31 
1,58 1,47 1,66 

 
 Στο διάγραµµα 6-6 παρουσιάζεται η συσχέτιση για τα
πάχη τοµών στον ΥΤ σε σχέση µε τις πραγµατικές τιµές. Στα ά α  
8 παρουσιάζεται η αντίστοιχη συσχέτιση για τις µετρούµενες
βαθµονοµηµένες εικόνες του Η/Υ µε τη µέθοδο των διασταυ
γωνία φύλλων αλουµινίου σε σχέση µε το επίπεδο τοµής (µέ Α, ε όστη
στον ΥΤ) και τη µέθοδο του προφίλ (µέθοδος Β) αντίστοιχα.
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∆ιάγραµµα 6-6: Συσχέτιση των µετρούµενων τιµών για τα τέσσερα πάχη τοµών στον ΥΤ µε την τεχνική
των δ αντι τωνιασταυρωµένων υπό γνωστή γωνία φύλλων αλουµινίου σε σχέση µε το επίπεδο τοµής έν
πραγµατικών (αναµενόµενων) τιµών 
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∆ιάγραµµα 6-7: Συσχέτιση των µετρούµενων τιµών για τα τέσσερα πάχη τοµών στις βαθµονοµηµένες
εικόνες του Η/Υ µε τη τεχνική των διασταυρωµένων υπό γωνία φύλλων αλουµινίου σε σχέση µε το επίπεδο
τοµής έναντι των πραγµατικών (αναµενόµενων) τιµών 
 

Αναµενόµενες τιµές

 
∆ιάγραµµα 6-8: Συσχέτιση των µετρούµενων τιµών για τα τέσσερα πάχη των τοµών στις βαθµονοµηµένες
εικόνες του Η/Υ µε χρήση του προφίλ έναντι των πραγµατικών (αναµενόµενων) τιµών 
 

 



 Τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, είναι αντιπροσωπευτικά 
των µετρήσεων για το πάχος τοµής που έγιναν στους ποιοτικούς ελέγχους που 
πραγµατοποιήθηκαν στη διάρκεια της παρούσας µελέτης. Όπως είναι εµφανές όλα τα 
αποτελέσµατα είναι εντός των ορίων σφάλµατος τόσο για τις µετρήσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν στον ΥΤ όσο και για αυτές που πραγµατοποιήθηκαν στον Η/Υ. 
Παρόλα αυτά οι µετρήσεις που έγιναν µε τον Η/Υ παρουσιάζουν καλύτερη συσχέτιση 
µε τις πραγµατικές τιµές. Το γεγονός ότι οι µετρήσεις του Η/Υ είναι καλύτερες από 
τις αντίστοιχες του ΥΤ δεν είναι τυχαίο. Ο υπολογισµός του πάχους τοµής µε τη 
µέθοδο της κατατοµής δίνει ακριβέστερα αποτελέσµατα αφού στους υπολογισµούς µε 
αυτή τη µέθοδο ελαχιστοποιείται ο υποκειµενικός παράγοντας του χρήστη. Γεγονός 
που είναι αναπόφευκτο κατά το προσδιορισµό του πάχους τοµής µε το λογισµικό του 
συστήµατος του ΥΤ, δεδοµένου του ότι κατά κάποιο τρόπο επαφίεται στην 
προσωπική εκτίµηση του χρήστη η επιλογή της κατάλληλης τιµής του κέντρου του 
παραθύρου (WL) για την µέτρηση των διαστάσεων των φύλλων του αλουµινίου  
 
 



6 ωρική οµοιογένεια εικόνας (οµοιογένεια εικόνας) 
 
 Στους ποιοτικούς ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν έγιναν λήψεις εικόνων 
στο µέσο του τοµέα 4 του οµοιώµατος C µε στοιχεία λήψης όπως αυτά που 
παρουσιάζονται στον πίνακα IΙ µε στόχο τον υπολογισµό της χωρικής οµοιογένειας 
της εικόνας (οµοιογένεια εικόνας). Η οµοιογένεια εικόνας περιγράφει τη διακύµανση 
των τιµών των ΑΥΤ στο κέντρο της εικόνας σε σχέση µε τις τιµές των ΑΥΤ στην 
περιφέρεια της εικόνας σε µια απεικόνιση ενός οµοιογενούς υλικού. Στην προκειµένη 
περίπτωση το υλικό αυτό ήταν νερό. 
 Για τον υπολογισµό της χωρικής οµοιογένειας του συστήµατος του ΥΤ µε 
χρήση του λογισµικού του ίδιου του συστήµατος, επιλέχτηκε µια υκλική περιοχή 
ενδιαφέροντος από περίπου 770 εικονοστοιχεία. Υπολογίστηκε η µέση τιµή των ΑΥΤ 

των εικονοστοιχείων που περιέχονται στην

.3 Χ

κ

 
περιοχή ενδιαφέροντος στο κέντρο της 
εικόνας και περιµετρικά στο οµοίωµα του 
νερού. Οι θέσεις στις οποίες µετρήθηκε η 
µέση τιµή των ΑΥΤ µε χρήση της περιοχής 
ενδιαφέροντος φαίνεται στην εικόνα 6-9. 
 Η χωρική οµοιογένεια των ΑΥΤ (SU) 
υπολογίζεται από τη σχέση: 

%100minmax ×
ΑΥΤ−ΑΥΤ

=
µακακλίAYT

SU  

όπου ΑΥΤmax και ΑΥΤmin είναι αντίστοιχα η 
µέγιστη και η ελάχιστη τιµή των ΑΥΤ στο 

οµοίωµα του νερού για τις διάφορες θέσεις της περιοχής ενδιαφέροντος. 
 Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε και στις βαθµονοµηµένες εικόνες του Η/Υ 
όπου υπολογίστηκε αντίστοιχα η χωρική οµοιογένεια του συστήµατος του ΥΤ µε 
χρήση του λογισµικού επεξεργασίας εικόνων στον Η/Υ. Στον πίνακα VI 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από τις µετρήσεις στους 50 ποιοτικούς ελέγχους 
που πραγµατοποιήθηκαν. 
 Τιµές κάτω του 1% θεωρούνται αποδεκτές, συνεπώς από τα αποτελέσµατα 
τόσο για τον ΥΤ όσο και για τον Η/Υ (πίνακας VI) η χωρική οµοιογένεια της εικόνας 
κείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. 
 

 
Εικόνα 6-9: Η θέσεις των περιοχών
ενδιαφέροντος στην εικόνα του νερού 

(20)
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Από τον παραπάνω πίνακα, γίνεται εµφανές ότι η χωρική οµοιογένεια εικόνας 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ VI 

Χωρική οµοιογένεια εικόνας 

 ΥΤ (%) Η/Υ (%) 
1 0,31 0,36 
2 0,33 0,41 
3 0,35 0,41 
4 0,34 0,34 
5 0,31 0,32 
6 0,31 0,32 
7 0,33 0,36 
8 0,32 0,40 
9 0,34 0,35 

10 0,35 0,37 
11 0,35 0,41 

0,39 
0,4  
0,41 
0,35 
0,53 
0,49 
0,53 

12 0,37
13 0,37 4
14 0,30
15 0,30
16 0,37
17 0,38
18 0,35
19 0,43 0,50 
20 0,35 0,59 
21 
22 0,32
23 0,35

0,29 0,51 
0,39 
0,39 

24 0,31 0,45 
25 0,30 0,50 

0,49 
27 0,35 0,43 
26 0,30

28 0,36 0,40 
29 0,37 0,42 
30 0,36 0,50 
31 0,35 0,45 
32 0,38 0,46 
33 0,36 0,48 
34 0,29 0,51 
35 0,33 0,44 
36 0,31 0,45 
37 0,30 0,44 
38 0,31 0,45 
39 0,36 0,53 
40 0,35 0,51 
41 0,35 0,45 
42 0,31 0,42 
43 0,41 0,45 
44 0,31 0,34 
45 0,34 0,51 
46 0,33 0,38 
47 0,35 0,55 
48 0,31 0,48 
49 0,32 0,54 
50 0,30 0,43 

  
 

είται σε ικανοποιητικά επίπεδα τόσο για τον ΥΤ όσο και για τον Η/Υ. Οι τιµές που 
ετρήθηκαν στις βαθµονοµηµένες εικόνες του Η/Υ είναι αυξηµένες σε σχέση µε τις 



αντίστοιχες στον ΥΤ. Το γεγονός αυτό ήταν αναµενόµενο αν ληφθεί υπόψη ότι κατά 
τη µεταφορά και ψηφιοποίηση α διέρχεται µέσα από 
σειρά ηλεκτρονικών συσκευών µε αποτέλεσµα την προσθήκη αλλοιώσεων κατά 
τυχαίο τρόπο στην τελική ψηφ η εικόνα του Η/Υ. Οι αλλ τές 
διατηρούνται και µετά τη βαθµο ση της εικόνας και παρατηρούν ατά τον 
υπολογισ  της χωρικής οµοιογένειας εικόνας αφού οι υπολογισµοί  
στηρίζονται στην µέτρηση της µ  τιµής των ΑΥΤ στην περιοχή ενδιαφέροντος. 
Στην εικόνα 6-10 φαίνεται η χωρ µοιογένεια της εικόνας όπως µ ηκε στον 
ΥΤ σε χρονικό διάστηµα δύο µη  και στην εικόνα 6-11 φαίνεται το 
αντίστοιχ διάγραµµα για τις µετρήσεις στον Η/Υ. Αρχικά οι τιµές το  σχεδόν 
ταυτίζονται µε αυτές του Η/Υ εν η συνέχεια στις τιµές του Η/Υ παρατηρείται µια 
ανοµοιό φη διακύµανση µε τά  και κατά συνέπεια ελάττωση της 
χωρικής  της εικόνα υτό έγινε λόγω κάποιων τεχνικώ οβληµάτων 
που συνέβησαν κατά τη διεξαγω τής της µελέτης. Συγκεκριµένα ειται για το 
σύστηµα φιοποίησης, µια ηλεκτρονική διάταξη η οποία για να λειτουργήσει σωστά 
θα πρέπε  υπάρχει σταθερότη ις συνθήκες λειτουργίας της. Γι λόγο αυτό 
το σύστη ψηφιοποίησης συνδέθηκε µέσω µιας συσκευής σταθεροποίησης τάσης, η 
τελευταί τή συσκευή παρουσίασε κάποια προβλήµατα λειτουργία  τα οποία 
παρατηρούνται στις ψηφιοποιηµ εικόνες εκείνης της χρονικής περιόδου. Εν γένει 
και µε β  όλες τις µετρήσεις π ραγµατοποιήθηκαν θα µπορούσ προκύψει 
το συµπέρασµα ότι η χωρική οµο  µπορεί να µετρηθεί στον Η ίσου καλά 
µε τον Υ πό την προϋπόθεση ης της καλής λειτουργίας τ εκτρονικών 
συσκευώ µένως περαιτέ ελέτες µε αντικείµενο τη βελτίω  
ηλεκτρονικών µέσων ψηφιοποίη  εικόνων να δώσουν πολύ καλύτερα 
αποτελέσ τα. 
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∆ιάγραµµα 6-11: Η χωρική οµοιογένεια όπως µετρήθηκε στον Η/Υ σε χρονικό διάστηµα 2 µηνών
περίπου 
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∆ιάγραµµα 6-10: Η χωρική οµοιογένεια όπως µετρήθηκε µε το λογισµικό του ΥΤ στον ΥΤ σ
διάστηµα 2 µηνών περίπου 
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6.4 ∆ιακριτική ικανότητα χαµηλής αντίθεσης (Contrast resolution) 
 
 Η διακριτική ικανότητα υπολογίστηκε, για κάθε ποιοτικό έλεγχο, από την 
εικόνα που ελήφθη στο κέντρο του τοµέα 3 του οµοιώµατος C [Eικόνα 3-7]. Τα 
στοιχεία λήψης των εικόνων φαίνονται στον πίνακα ΙI. Ο τοµέας αυτός 
χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της διακριτικής ικανότητας χαµηλής αντίθεσης µε 
την έννοια λήψης αντικειµένων διακριτικής ικανότητας χαµηλής αντίθεσης υπό την 
επίδραση του φαινοµένου µερικού όγκου σε κατάλληλο οµοίωµα. Οι τρεις κυκλικοί 
δίσκοι από ακρυλική ρητίνη που περιέχονται σε αυτόν τον τοµέα είναι γνωστής 
σκιαγραφικής αντίθεσης σε σχέση µε το υπόστρωµα του νερού. Ο κάθε λεπτός 
κυκλικός δίσκος παρέχει και ξεχωριστή τιµή σκιαγραφικής αντίθεσης. Η 
σκιαγραφική αντίθεση ξεκινώντας από τον δίσκο µε το µεγαλύτερο πάχος προς τον 
πιο λεπτό είναι 2%, 0.8% και 0.5%. (Τιµές από τον κατασκευαστή του οµοιώµατος). 
Οι διάµετροι αντίστοιχα των οπών που περιέχονται σε κάθε κυκλικό δίσκο είναι 1.5, 
2, 3, 4, 5 και 15 mm αντίστοιχα. 
Η µέτρηση της διακριτικής ικανότητας χαµηλής αντίθεσης συνίσταται στην οπτική 
επισκόπηση της µόλις διακρινόµενης οπής. Η διάµετρος της µικρότερης 
διακρινόµενης οπής αποτελεί την επιθυµητή τιµή σε mm για τη µικρότερη δυνατή 
σκιαγραφική αντίθεση που είναι ορατή στην εικόνα. (Στην προκειµένη περίπτωση για 
την αντίστοιχη λεπτή βάση.) 
 Αναλυτικά ο τρόπος υπολογισµού της διακριτικής ικανότητας χαµηλής 
αντίθεσης µε βάση της συγκεκριµένη εικόνα του οµοιώµατος της εταιρείας έχει ως 
εξής: 
Μεταβάλλοντας το εύρος και το κέντρο του παραθύρου επιλέγεται ο κατάλληλος 
συνδυασµός τους ώστε η εικόνα στην οθόνη να είναι υψηλής αντίθεσης. Στη συνέχεια 
µε οπτική επισκόπηση της εικόνας αυτής καταγράφεται η διάµετρος της µόλις 
διακρινόµενης οπής του δίσκου του οποίου εξετάζεται η διακριτική ικανότητα 
χαµηλής αντίθεσης. Κατόπιν µε χρήση µιας κυκλικής περιοχής ενδιαφέροντος 
υπολογίζεται η µέση τιµή ΑΥΤ στην οπή διαµέτρου 15mm του κυκλικού δίσκου 
καθώς και η µέση τιµή του νερού εντός µιας οµογενούς περιοχής του δίσκου 
προκειµένου να υπολογιστεί το επίπεδο αντίθεσης. Το επίπεδο αντίθεσης 
(CL)υπολογίζεται από τη σχέση: 

%100×
ΑΥΤ

ΑΥΤ−ΑΥΤ
=

µακακλ

νεροσκουδ

ί

ύίCL  (21)

(22)

Η διακριτική ικανότητα χαµηλής αντίθεσης (LCR) υπολογίζεται26 από το γινόµενο 
του επιπέδου αντίθεσης (CL) επί τη διάµετρο (D) της µικρότερης µόλις 
διακρινόµενης οπής όπως φαίνεται από την σχέση (18): 

DCLContrastLow ×=  
 Με τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω έγινε ο υπολογισµός της 
διακριτικής ικανότητας χαµηλής αντίθεσης του συστήµατος του ΥΤ τόσο µε χρήση
του 
βαθ ένων εικόνων στον Η/Υ. Από τα παραπάνω έγινε φανερό ότι για τη 
µελέτη της διακριτικής ικανότητας χαµηλής αντίθεσης του συστήµατος απαιτείται η 
µελέτη εικόνων υπό συνθήκες υψηλής σκιαγραφικής αντίθεσης. Για το λόγο αυτό οι 
εικόνες µεταφέρθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν µέσω της κάρτας ψηφιοποιήσης µε 
χρήση του παραθύρου υψηλής σκιαγραφικής αντίθεσης (WW=240, WL=+20). Οι 
ικόνες βαθµονοµήθηκαν εκ νέου χρησιµοποιώντας τα στοιχεία, τεφλόν, 
πολυαιθυλένιο και νερό [Eικόνα 3-5]. 

 
ίδιου του λογισµικού του συστήµατος του ΥΤ, όσο και µε χρήση των 

µονοµηµ

ε



 Στον πίνακα VII παρουσιάζονται ενδεικτικά τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 
από ένα ποιοτικό έλεγχο. 
 

ΙΝΑΚΑΣ VII 

∆ιακριτική ικανότητα χαµηλής ντίθεσης 

ΥΤ Η/Υ Ορια 
∆ίσκος αντίθεσης 

0,4 
0,43% 0,44% ≤1.0 % 

∆ίσκος αντίθεσης 1,41% 1,49% ≤1.2 % 
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ν ΥΤ όσο και στον Η/Υ, βρίσκεται εντός των 

Τ και στον Η/Υ. Από το διάγραµµα είναι δυνατόν να 

ς διακυµάνσεις της διακριτικής ικανότητας χαµηλής αντίθεσης στο χρόνο και 

ο . 

 

 Ο παραπάνω πίνακας αντιπροσωπεύει τα αποτελέσµατα των µετρήσεων από 
την πλειοψηφία των ποιοτικών ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν. Όπως µπορεί να 
παρατηρηθεί η διακριτική ικανότητα χαµηλής αντίθεσης όπως αυτή µετρήθηκε µε την 
παραπάνω διαδικασία τόσο στο

0 8

αποδεκτών για τον δίσκο µε τιµή αντίθεσης 0,5% γεγονός που δεν ισχύει για τον 
δίσκο αντίθεσης 0,8%. 
 Στο διάγραµµα 6-12 παρουσιάζεται η διακριτική ικανότητα αντίθεσης για 
τους δίσκους αντίθεσης 0,5% και 0,8% σε χρονικό διάστηµα δύο µηνών, από 
µετρήσεις που έγιναν στον Υ
παρατηρηθεί ότι οι µετρήσεις που έγιναν µε χρήση των βαθµονοµηµένων εικόνων 
στον Η/Υ συµφωνούν εν γένει µε τις αντίστοιχες στον ΥΤ. Βέβαια παρατηρούνται 
αρκετέ
για τα δύο συστήµατα µέτρησης. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπληξη δεδοµένου 
ότι οι µετρήσεις αυτές βασίζονται κατά µεγάλο ποσοστό στην υποκειµενική κρίση 
του χρήστη για τη διάκριση της οπής µε τη µικρότερη διάσταση. Παρόλα αυτά είναι 
ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι µετρήσεις που έγιναν στον ΥΤ και στον Η/Υ από τον 
ίδιο χρήστη παρουσιάζουν µια πολύ καλή συσχέτιση. Περαιτέρω µελέτες και 
µετρήσεις της διακριτικής ικανότητας και στα δύο συστήµατα από διαφορετικούς 
χρήστες θα µπορούσαν να επιβεβαιώσουν ότι η µέτρηση αυτή µπορεί να γίνει εξίσου 
καλά στον Η/Υ όσ  και στον ΥΤ
 



 
 
 

Χρόνος (ηµέρες)

 
Εικόνα 6-12: Χρονική µεταβολή της διακριτικής ικανότητας χαµηλής αντίθεσης 
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6.5 Θόρυβος εικόνας 
 
 Στους ποιοτικούς ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν υπολογίστηκε ο θόρυβος 
εικόνας. Χρησιµοποιήθηκε το οµοίωµα της εταιρείας (phantom C) και ελήφθησαν 
τοµές στο µέσο του τοµέα 4 όπου όπως έχει αναφερθεί περιέχει µόνο νερό (οµογενές 
υλικό). Οι τιµές των στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν για τη λήψη των 
συγκεκριµένων εικόνων παρουσιάζονται στον πίνακα IΙ. Ο θόρυβος της εικόνας 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα της εικόνας35-46. Η εκτίµηση του 
θορύβου εικόνας βασίζεται, όπως περιγράφηκε αναλυτικά στη παράγραφο 1.4.1, στη 
µέτρηση της τυπικής απόκλισης των τιµών των ΑΥΤ σε µια τοµή ενός οµοιόµορφου 
υλικού.  
 Πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις του θορύβου εικόνας σε όλους τους ποιοτικούς 
ελέγχους που έγιναν στη διάρκεια αυτής της µελέτης. Ελήφθησαν τοµές στο µέσο του 
τοµέα 4 του οµοιώµατος της εταιρείας καθώς και δύο τοµές σε θέσεις συµµετρικά 
εκατέρωθεν του κέντρου, προκειµένου να εκτιµηθεί στατιστικά η οµοιογένεια του 
θορύβου του συστήµατος του ΥΤ σε περισσότερες από µια τοµές. Χρησιµοποιήθηκε 
µια κυκλική περιοχή ενδιαφέροντος και υπολογίστηκε η τυπική απόκλιση σε κάθε 
εικόνα του νερού και για πέντε διαφορετικές θέσεις. Οι θέσεις υπολογισµού της 
τυπικής απόκλισης µε χρήσης της περιοχής ενδιαφέροντος ήταν αντίστοιχα οι ίδιες µε 

ς αυ ς της εικόνα
(εικόνα 6-9). Ο θόρυβος για κάθε εικόνα υπολογίστηκε ως ποσοστό επί τοις εκατό 
του λόγου της µέσης τιµής της τυπικής απόκλισης των πέντε θέσεων δια της κλίµακας 
των ΑΥΤ (σχέση 7). Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιήθηκε στο σύστηµα του ΥΤ 
αθώς και στον Η/Υ µε χρήση των ψηφιοποιηµένων εικόνων. Στη τελευταία 
ερίπτωση ο θόρυβος της εικόνας υπολογίστηκε σε αντίστοιχες εικόνες τόσο πριν 
υτές βαθµονοµηθούν όσο και µετά τη βαθµονόµηση.  
Στον πίνακα VIII παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από τη µελέτη του θορύβου για 
κάποιους από τους ποιοτικούς ελέγχους, τόσο για τον ΥΤ όσο και για τον Η/Υ από τις 
βαθµονοµηµένες εικόνες. 

τές που επιλέχτηκαν για τον υπολογισµό της χωρικής οµοιογένεια

κ
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ΠΙΝΑΚΑΣ VIII 
Μετρήσεις του θορύβου εικόνας 

Τιµές του θορύβου κάτω του 1% θεωρούνται αποδεκτές. Από τον πίνακα VIII µπορεί 
να παρατηρηθεί ότι τόσο για το σύστηµα του ΥΤ όσο και για τον Η/Υ οι τιµές του 
θορύβου της εικόνας βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων. Παρόλα αυτά οι τιµές 
του θορύβου εικόνας που προέκυψαν από τις µετρήσεις στον Η/Υ, µε χρήση των 
βαθµονοµηµένων εικόνων παρουσιάζουν µια σηµαντική αύξηση έναντι των 
αντίστοιχων τιµών στον ΥΤ. Γεγονός που ενδεχοµένως να οφείλεται στην µεταφορά 
των εικόνων από τον ΥΤ στον Η/Υ µέσω της κάρτας ψηφιοποίησης. Κατά τη 
µεταφορά και ψηφιοποίηση των εικόνων το αναλογικό 

0,276% 0,272% 0,264% 0,682% 0,669% 0,676% 
0,278% 0,282% 0,272% 0,680% 0,643% 0,645% 
0,271% 0,274% 0,275% 0,751% 0,727% 0,719% 
0,275% 0,274% 0,275% 0,801% 0,772% 0,780% 

 

ΥΤ Η/Υ 
Τοµή Α Τοµή Β Τοµή Γ Τοµή Α Τοµή Β Τοµή Γ 
0,276% 0,269% 0,266% 0,653% 0,653% 0,645% 
0,262% 0,278% ,272  0,680% 0,6 4% 0,666%0 % 7   
0,280% 0,280% 0,273% 0,709% 0,706% 0,696% 
0,270% 0,274% 0,262% 0,665% ,672% 0,683%0  
0,275% 0,275% 0,264% 0,873% 0,867% 0,871% 
0,279% 0,286% 0,269% 0,803% 0,805% 0,780% 
0,277% 0,277% 0,289% 0,740% 0,733% 0,732% 

σήµα διέρχεται από µια σειρά 

. Από την κλασική θεωρία του θορύβου είναι γνωστό ότι η 
ενίσχυση του σήµατος έχει άµεση συνέπεια την αναλογική αύξηση του θορύβου. 
Όπως αναφέρθηκε για τη µεταφορά των εικόνων επιλέχτηκε ένα παράθυρο 
µεταφοράς συγκεκριµένου εύρους και κέντρου. Η επιλογή του εύρους (WW) και 
κέντρου (WL) του παραθύρου έχει άµεση επίδραση στην αύξηση του σήµατος και 
κατ’ επέκταση του θορύβου. Πέραν όλων αυτών, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο 
υπολογισµός του θορύβου έγινε µε µετρήσεις της τυπική απόκλιση των τιµών των 
ΑΥΤ σε εικόνα από τοµή σε οµογενές υλικό (νερό).  
 Ο υπολογισµός του θορύβου είναι δυνατόν να εκτιµηθεί στον Η/Υ χωρίς 
µεγάλες αποκλίσεις από τις αντίστοιχες τιµές του ΥΤ, εάν για τη βαθµονόµηση των 
εικόνων του Η/Υ χρησιµοποιηθούν υλικά µε τιµές ΑΥΤ που κυµαίνονται γύρω από 
την τιµή ΑΥΤ του νερού (ΑΥΤ=0) και εύρος τιµών ΑΥΤ ίσο µε 256. Με τον τρόπο 
αυτό επιτυγχάνεται βαθµονόµηση κλίµακας ίδιας ευαισθησίας. 
 Στην εικόνα 6-13 παρουσιάζεται ο θόρυβος της εικόνας όπως αυτός 
µετρήθηκε µε την προαναφερθείσα µέθοδο στον ΥΤ σε χρονικό διάστηµα δύο µηνών 
περίπου. Στην εικόνα 6-14 παρουσιάζεται η αντίστοιχη µέτρηση στις αντίστοιχες 
ψηφιοποιηµένες εικόνες του Η/Υ πριν αυτές βαθµονοµηθούν.  
Το γεγονός της µείωσης του θορύβου (σαν µετρούµενη τυπική απόκλιση) στις 
εικόνες του Η/Υ πριν τη βαθµονόµηση είναι τεχνικό. Οφείλεται στο µετασχηµατισµό 
της δυναµικής κλίµακας της εικόνας από τη ψηφιακή κλίµακα µέτρησης του ΥΤ 

ηλεκτρονικών διατάξεων οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν αύξηση του 
θορύβου της εικόνας λόγω θερµικών φαινοµένων (φαινόµενο Joule) ή απώλεια 
σήµατος κατά τη µεταφορά



(ΑΥΤ κλίµακα-2000 τόνοι του γκρι) στην κλίµακα µέτρησης του Η/Υ (256 τόνοι του 
γκρι). 
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Εικόνα 6-13: Ο θόρυβος εικόνας όπως υπολογίστηκε στο σύστηµα του ΥΤ σε χρονικό διάστηµα 2 
περίπου. 
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Εικόνα 6-14: Ο θόρυβος εικόνας όπως υπολογίστηκε στις ψηφιοποιηµένες εικόνες του Η/Υ π
βαθµονόµηση σε χρονικό διάστηµα δύο µηνών περίπου 



 Παρόλα αυτά συγκρίνοντας τις δύο εικόνες µπορεί να παρατηρηθεί ότι η 
διακύµανση του θορύβου έναντι του χρόνου ακολουθεί µια σχεδόν ίδια συµπεριφορά 
και στις δύο περιπτώσεις χωρίς όµως να έχουν µετρηθεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 
Για να υπάρχει λοιπόν κοινό σηµείο αναφοράς και σύγκριση θα πρέπει να γίνει ο 
υπολογισµό του θορύβου µε την ίδια ακριβώς διαδικασία και µε κοινή κλίµακα 
αναφοράς. Επιβάλλεται λοιπόν η βαθµονόµηση του συστήµατος, γεγονός που όπως 
παρατηρήθηκε σε αυτή τη µελέτη επηρεάζει την τυπική απόκλιση. Η τυπική 
απόκλιση εξαρτάται άµεσα από τη διαδικασία βαθµονόµησης των ψηφιοποιηµένων 
εικόνων του Η/Υ. Η βαθµονόµηση των µεταφερόµενων εικόνων είναι µια 
µαθηµατική διαδικασία και ως τέτοια έχει άµεση επίδραση στην τυπική απόκλιση 
των µέσων τιµών των ΑΥΤ που µετρώνται µέσω µιας κυκλικής περιοχής 
ενδιαφέροντος στην βαθµονοµηµένη εικόνα του Η/Υ. Ο θόρυβος διατηρείται 
αναλογικά µετά την αύξηση του από τις ηλεκτρονικές συσκευές κατά τη µετάβαση 
του στην κλίµακα 256 τόνων του γκρι οπότε η αύξηση αυτή παραµένει και µετά τη 
βαθµονόµηση ,κατά τη µετάβαση δηλαδή στην αρχική κλίµακα. 
Στην εικόνα 6-15 παρουσιάζεται ο θόρυβος της εικόνας όπως µετρήθηκε στις 
ψηφιοποιηµένες εικόνες µετά τη βαθµονόµηση. Εύκολα µπορεί να παρατηρήσει 
κανείς την αύξηση που παρουσιάζει ο θόρυβος έναντι αυτών που παρουσιάζονται 
στις εικόνες 6-13 και 6-14. 
 Στην παρούσα µελέτη δεν ήταν δυνατόν να επιλεγεί εύρος παραθύρου (WW), 
για τη µεταφορά των εικόνων στον Η/Υ, ίσο µε 256 ίσο δηλαδή µε τους τόνους του 

γκρι της κλίµακας ψηφιοποίησης διότι ο αριθµός των υλικών του οµοιώµατος µε 
ΑΥΤ εντός αυτής της κλίµακας για τιµές γύρω από το µηδέν δεν ήταν αρκετός για τη 
σωστή βαθµονόµηση της κλίµακας ψηφιοποίησης µετά τη µεταφορά. 
 Το γενικό συµπέρασµα που µπορεί να προκύψει από τη µελέτη (υπολογισµό) 
υ θορύβου εικόνας µε χρήση του ΥΤ και του Η/Υ είναι ότι ναι µεν ο θόρυβος δεν 

0 10 20 30 40 50
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

 A
 B
 ΓΘ

όρ
υβ
ος

 ε
ικ
όν
ας

 µ
ετ
ά 
τη

 β
αθ

µο
νό

µη
ση

 (Η
/Υ

)

Χρόνος (ηµέρες)

 

 

AA ΓΓ BB 

ΤΤοοµµέέααςς 44

Εικόνα 6-13: Ο θόρυβος εικόνας όπως υπολογίστηκε στις ψηφιοποιηµένες εικόνες του Η/Υ µετά τη
βαθµονόµηση σε χρονικό διάστηµα 2 µηνών περίπου. 

1,0
 

το



µ να υπολογιστεί κατά απόλυτη τιµή µε χρήση του Η/Υ υπό τις παρούσες 
συνθήκες µεταφοράς, αλλά τα αποτελέσµατα από µια τέτοια µελέτη µπορούν να 
αποτελέσουν µια ένδειξη της παρουσίας του θορύβου στο πραγµατικό σύστηµα του 
ΥΤ. Τιµές που τυχόν προκύψουν από τον υπολογισµό του θορύβου εικόνας µε χρήση 
του Η/Υ πολύ πάνω των αποδεκτών ορίων δεν είναι κατ’ ανάγκη ανησυχητικές αλλά 
σίγουρα θα επιβάλλουν ένα επιπλέον υπολογισµό του θορύβου στο ίδιο το σύστηµα 
του ΥΤ. Θα µπορούσαν µε λίγα λόγια τα αποτελέσµατα από τον Η/Υ να αποτελέσουν 
το ανώτερο όριο εµπιστοσύνης για τα επίπεδα του θορύβου στις εικόνες του ΥΤ. 
Απαιτούνται περαιτέρω µελέτες υπολογισµού του θορύβου εικόνας. Με τη µεταβολή 
όλων των παραµέτρων µεταφοράς των εικόνων (WW,WL,WV,VB) και επιδρώντας 
σε τεχνικό επίπεδο στα ηλεκτρονικά τµήµατα του συστήµατος µεταφοράς, είναι 
δυνατόν να βρεθούν καλύτερες συνθήκες µεταφοράς έ σι ώστε να µπορεί να 
υπολογιστεί ο θόρυβος κατά τρόπο συγκρίσιµο µε αυτόν του ΥΤ. Βασικό ρόλο θα 
αποτελέσει η δηµιουργία υλικών µε τιµές ΑΥΤ γύρω από τον ΑΥΤ του νερού 
(ΑΥΤ=0) έτσι ώστε να είναι δυνατή η βαθµονόµηση τω

πορεί 

 τ

ν εικόνων που θα 

 
 Ο θόρυβος της εικόνας εξαρτάται από µια σειρά παραµέτρων, η κύρια αιτία 
όµως παραγωγής του είναι τυχαίος τρόπος αλληλεπίδρασης των φωτονίων που 
εξέρχονται από το ακτινοβολούµενο σώµα. Οι ηλεκτρονικές συσκευές του 
συστήµατος προκειµένου να µετρήσουν το σήµα (φωτόνια) το ενισχύουν µε 
αποτέλεσµα να αυξάνεται ο θόρυβος. Προκειµένου να υπολογιστεί ο θόρυβος του 
εικονοστοιχείου (θόρυβος που εξαρτάται από τον αριθµό των φωτονίων που φτάνουν 
στους ανιχνευτές) ελήφθησαν εικόνες στον τοµέα 4 του οµοιώµατος της εταιρείας σε 
τρεις διαφορετικές θέσεις, αντίστοιχα όπως ελήφθησαν για τον υπολογισµό του 
θορύβου. Σε κάθε θέση ελήφθησαν δύο διαδοχικές εικόνες µε τα ίδια ακριβώς 
στοιχεία λήψης. Τα στοιχεία λήψης ήταν σε όλες τις περιπτώσεις ίδια µε αυτά που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη λήψη των εικόνων υπολογισµού του θορύβου [Πίνακας ΙΙ] 
Στόχος ήταν η αφαίρεση των δύο εικόνων της ίδιας θέσης και ο υπολογισµός του 
θορύβου στην εικόνα που προκύπτει από την αφαίρεση. Με την αφαίρεση των 
εικόνων επιτυγχάνεται η αφαίρεση κάθε συστηµατικού σφάλµατος στο σήµα εξόδου 
µε αποτέλεσµα τον υπολογισµό του καθαρού θορύβου εικόνας λόγω διακυµάνσεων 
που οφείλονται σε τυχαίες αλληλεπιδράσεις φωτονίων και µόνο. Με τη διαδικασία 
που περιγράφηκε στην παραπάνω παράγραφο υπολογίστηκε η τυπική απόκλιση στην 
εικόνα που προέκυψε από την αφαίρεση. Ο θόρυβος εικονοστοιχείου υπολογίζεται16 
από τη σχέση 

µεταφέρονται µε εύρος παραθύρου ίσο µε τον αριθµό τόνων του γκρι της κλίµακας 
ψηφιοποίησης (256). 
 
 
 
6.5.1 Θόρυβος εικονοστοιχείου (pixel noise) 

προκύπτει από την αφαίρεση. Θεωρώντας ότι η διακύµανση των τιµών για κάθε µια 
από τις δύο εικόνες που αφαιρούνται είναι ίδιες σε ότι αφορά τη συστηµατική 
επίδραση του θορύβου, η τυπική απόκλιση της αφαιρούµενης εικόνα

2
σ

=noisepixel  (23)

ό ν πέντε θέσεων της κάθε εικόνας που 

ς υπολογίζεται 
αθηµα

που σ η µέση τιµή της τυπικής απόκλισης τω

µ τικά ως την τετραγωνική ρίζα του αθροίσµατος των τετραγώνων των τυπικών 
αποκλίσεων των δύο αρχικών εικόνων. Οπότε µετρώντας την τυπική απόκλιση της 



αφαιρούµενης εικόνας είναι δυνατόν µε µια απλή µαθηµατική πράξη να υπολογιστεί 
η τυχαία αύξηση του θορύβου [Σχέση 23]. 
 Ο θόρυβος του εικονοστοιχείου υπολογίστηκε στον ΥΤ µε χρήση του 
λογισµικού του ίδιου του συστήµατος και στον Η/Υ µε το πρόγραµµα επεξεργασίας 
εικόνας σε βαθµονοµηµένες εικόνες. Στον πίνακα ΙΧ παρουσιάζονται ενδεικτικά 
κάποια από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που έγιναν µε τον ΥΤ και τον Η/Υ. 
Όπως εύκολα µπορεί να παρατηρηθεί τα αποτελέσµατα από τον υπολογισµό στον 
Η/Υ παρουσιάζουν µια αύξηση έναντι των αντίστοιχων στον ΥΤ. Αυτό είναι δυνατόν 
να συµβαίνει λόγω του ότι κατά τη µεταφορά και ψηφιοποίηση των εικόνων στον 
Η/Υ ο θόρυβος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυξάνει. Ενδεχοµένως κάποιο ποσοστό 
της αύξησης του θορύβου κατά τη διαδικασία αυτή να συµβαίνει κατά τυχαίο τρόπο. 
Με αποτέλεσµα να παρατηρείται µια ανοµοιόµορφη διακύµανση στο θόρυβο του 
εικονοστοιχείου από περίοδο σε περίοδο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το διάγραµµα 
του θορύβου του εικονοστοιχείου στο χρόνο [Εικόνα 6-17]. Στις εικόνες 6-16 και 6-
17 παρουσιάζεται η µεταβολή του θορύβου του εικονοστοιχείου σε χρονικό διάστηµα 
δύο µηνών για τον ΥΤ και τον Η/Υ αντίστοιχα.  

 Η σηµαντική αύξηση του θορύβου του εικονοστοιχείου που παρατηρείται 
στην περίπτωση των ψηφιοποιηµένων εικόνων του Η/Υ κατά ένα µεγάλο ποσοστό 
οφείλεται και στη διαδικασία της βαθµονόµησης. Προκειµένου να υπάρχει κοινό 
σηµείο αναφοράς ως προς την τυπική απόκλιση θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε ίδιο 
εύρος κλίµακας τιµών, θα πρέπει λοιπόν οι ψηφιοποιηµένες εικόνες να υποβάλλονται 
στην διαδικασία της βαθµονόµησης.  
Προκειµένου η βαθµονόµηση της κλίµακας ψηφιοποίησης να µην επιδρά στην τυπική 
απόκλιση και να

2,74 2,72 2,57 5,77 5,77 5,53 
2,72 2,72 2,62 5,59 5,01 5,90 
2,73 2,70 2,59 7,07 6,61 6,55 
2,80 2,81 2,55 6,67 6,31 6,78 
2,73 2,74 2,88 5,77 5,45 5,69 
2,74 2,70 2,60 5,29 5,04 5,16 
2,80 2,84 2,76 5,30 5,90 5,48 
2,63 2,79 2,62 6,53 6,69 6,58 
2,70 2,64 2,73 6,28 6,51 6,29 

 

 δίνει ψευδής ενδείξεις θα πρέπει: 
α) Η δυναµική κλίµακα ψηφιοποίησης του Η/Υ να  µε το εύρος (WW) του 
παραθύρου των ΑΥΤ του ΥΤ κατά τη µεταφορά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΧ 
Μετρήσεις του θορύβου εικoνοστοιχείου (pixel noise) 

ΥΤ Η/Υ 
Τοµή Α Τοµή Β Τοµή Γ Τοµή Α Τοµή Β Τοµή Γ 

2,70 2,80 2,70 5,57 5,46 5,44 
2,63 2,73 2,77 5,67 5,39 5,24 

 ταυτίζεται

β) Το κέντρο (WL) του παραθύρου να κυµαίνεται γύρω από την τιµή ΑΥΤ του νερού 
(ΑΥΤ=0) αφού οι µετρήσεις πραγµατοποιούνται σε οµοίωµα νερού. 
Για το σκοπό αυτό προτείνεται χρήση κατάλληλου οµοιώµατος που θα περιέχει υλικά 
µε εύρος τιµών ΑΥΤ ίσο µε 256 (8 bit), έτσι ώστε η κλίση της ευθείας της 
βαθµονόµησης να είναι ίση µε µονάδα. 
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ικόνα 6-16 όρυβος εικο οιχείου όπω λογίστηκε στο στηµα του ε χρονικό
τηµα 2 ρίπου. 
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Εικόνα 6-17: Ο θόρυβος εικονοστοιχείου όπως υπο
Η/Υ σε χρονικό διάστηµα 2 µηνών περίπου. 



6.6 Λόγος σήµατος προς Θόρυβο (Signal-to-Noise Ratio) 
 
 Ο θόρυβος είναι µια βασική παράµετρος που επηρεάζει σηµαντικά την 
ποιότητα της εικόνας όταν είναι σε τιµές συγκρίσιµες µε το σήµα που φέρει την 
διαγνωστική πληροφορία. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η ενίσχυση του σήµατος έχει 
ως άµεση συνέπεια την αύξηση του θορύβου. Ο θόρυβος στην φυσική εικόνα θα 
δηµιουργήσει µια τυχαία διακύµανση στο σήµα εξόδου. Επηρεάζεται όµως η 
ποιότητα της πληροφορίας και αν ναι µέχρι ποιο βαθµό υποβιβάζεται η διαγνωστική 
πληροφορία λόγω παρουσίας αλλοιώσεων; Μια απλή παράµετρος της ποιότητας της 
εικόνας η οποία µπορεί να προβλέψει την παρουσία αλλοιώσεων και να αποτελέσει 
συγκριτικό µέσο της ποιότητας εικόνας σε δύο διαφορετικά συστήµατα επεξεργασίας 
είναι ο λόγος σήµατος προς θόρυβο ή SNR (Signal-to-Noise Ratio)47-50 Η πρώτη 
γενική ιδέα του SNR προτάθηκε από τον Wagner47 , από τη στατιστική θεωρία και 
βελτιώθηκε αργότερα από τον P.F. Judy (1980)49. 

Ο λόγος σήµατος προς θόρυβο (SNR) οριοθετεί την δυνατότητα ανίχνευσης 
των δοµών του ανθρωπίνου σώµατος σε µια απεικονιστική διαδικασία. Εάν το σήµα 
υπερσκιάζεται από το θόρυβο είναι προφανές ότι δεν θα µπορεί να µετρηθεί. Από την 
µελέτη του θορύβου των εικόνων του ΥΤ µε το ίδιο το σύστηµα του ΥΤ και µε χρήση 
των ψηφιοποιηµένων εικόνων του Η/Υ προέκυψε ότι στη δεύτερη περίπτωση τα 
επίπεδα θορύβου παρουσιάζουν αύξηση. Από την ανάγκη σύγκρισης της 
πληροφορίας της εικόνας στα δύο συστήµατα υπολογισµού των φυσικών 
παραµέτρων του συστήµατος του ΥΤ πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις για τον 
υπολογισµό του SNR. Οι µετρήσεις έγιναν σε εικόνες που ελήφθησαν στον τοµέα 4 
του οµοιώµατος της εταιρείας (phantom C). Οι ίδιες εικόνες είχαν χρησιµοποιηθεί και 
για τον υπολογισµού του θορύβου. Επιλέχτηκε µια κυκλική περιοχή ενδιαφέροντος 
και υπολογίστηκε η µέση τιµή του σήµατος (S) και η τυπική απόκλιση (SD) σε πέντε 
διαφορετικές θέσεις της εικόνας, (η ίδια διαδικασία είχε πραγµατοποιηθεί και στις 
µετρήσεις του θορύβου). Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο λόγος σήµα προς θόρυβο 
(SNR) για κάθε µια από τις πέντε θέσεις της περιοχής ενδιαφέροντος από τη σχέση: 

SD
SSNR=  

Η µέση τιµή των τιµών του SNR για της πέντε περιοχές αποτελεί την τιµή του SNR 
της εικόνας. 
 Ο λόγος σήµατος προς θόρυβο υπολογίστηκε για κάθε ποιοτ χο και για 
εικόνες που ελήφθησαν στο κέντρο του τοµέα 4 καθώς και σε δύο θέσεις συµµετρικά 
εκατέρωθεν του κέντρου. Στον πίνακα Χ παρουσιάζονται ενδεικτικά τα 
αποτελέσµατα από κάποιους ποιοτικούς ελέγχους των µετρήσεων του SNR που 
έγιναν στον ΥΤ και στον Η/Υ. Το γεγονός ότι ο λόγος σήµατος προς ο έχει τιµή 
µικρότερη της µονάδος οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στο γεγονός ότι οι τιµές 
υπολογίστηκαν σε µια εικόνα που περιέχει µόνο νερό και η τιµή ΑΥΤ του νερού είναι 
µηδέν. 

υβ θόρ

ικό έλεγ

(24)



 

ΠΙΝΑΚΑΣ Χ 
Μετρήσεις του SNR 

ΥΤ Η/Υ 
Τοµή Α Τοµή Β Τοµή Γ Τοµή Α Τοµή Β Τοµή Γ 

0,59 0,68 0,89 0,38 0,40 0,59 
0,65 0,69 0,86 0,39 0,45 0,53 
0,60 0,54 0,76 0,39 0,37 0,60 
0,57 0,48 0,76 0,36 0,35 0,51 
0,61 0,63 0,86 0,53 0,53 0,64 
0,61 0,64 0,85 0,53 0,51 0,69 
0,63 0,56 0,76 0,31 0,28 0,40 
0,56 0,57 0,74 0,29 0,29 0,39 
0,70 0,65 0,84 0,24 0,20 0,33 
0,68 0,71 0,90 0,32 0,22 0,32 
0,59 0,61 0,83 1,47 0,85 0,99 
0,62 0,57 0,82 1,21 0,90 0,90 
0,50 0,55 0,70 0,41 0,30 0,30 
0,59 0,54 0,71 0,35 0,27 0,26 
0,81 0,81 1,10 0 98 1 02 1,1, , 2 
0,78 0,82 1,05 0,92 1,03 1,11 
0,71 0,63 0,83 0,63 0,54 0,59 
0,66 0,64 0,84 0,50 0,54 0,59 
0,72 0,70 0,98 0,59 1,11 1,12 
0,75 0,73 0,91 1,17 0,97 1,01 
0,71 0,73 0,97 0,51 0,30 0,33 
0,71 0,69 1,12 0,36 0,25 0,24 

 

 Από τις τιµές που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι εµφανές ότι τα 
αποτελέσµατ
αθµον

α του ΥΤ πλεονεκτούν έναντι αυτών που προέκυψαν από µετρήσεις στις 

υ µ

κε στον Η/Υ είναι περίπου ίδιος ή µεγαλύτερος µε αυτόν που µετρήθηκε 
στον ΥΤ. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι κατά τη µεταφορά και ψηφιοποίηση των 
εικόνων του ΥΤ στον Η/Υ γίνεται ενίσχυση των σηµάτων κατά τρόπο όµως που έχει 
σαν αποτέλεσµα την αύξηση του θορύβου (βλ. 6.5) µε παράλληλη αύξηση του 
σήµατος. Από το διάγραµµα µπορεί να παρατηρηθεί επίσης ότι στις περισσότερες ο 
λόγος σήµατος προς θόρυβο βελτιώνεται κατά τη µεταφορά των εικόνων. Που 
οφείλεται λοιπόν η µείωση του λόγου σήµατος προς το θόρυβο που παρατηρείται σε 
κάποιες περιπτώσεις στον πίνακα Χ; 

β οµηµένες εικόνες του Η/Υ. Οι µειωµένες τιµές του Η/Υ δείχνουν µια αύξηση 
του θορύβου όπως παρατηρήθηκε και στην παράγραφο µελέτης του θορύβου που 
όµως δεν αντιστοιχεί σε παράλληλη αύξηση το  σή ατος. 
 Στην εικόνα 6-18 παρουσιάζεται το διάγραµµα των τιµών του SNR από 
µετρήσεις στον ΥΤ και στον Η/Υ σε εικόνες που έχουν προκύψει από την αφαίρεση 
δύο συνεχόµενων χρονικά εικόνων στο ίδιο σηµείο µε ίδια στοιχεία λήψης. Από το 
διάγραµµα αυτό µπορεί να παρατηρηθεί ότι ο λόγος σήµατος προς θόρυβο που 
µετρήθη
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Εικό 8: ∆ιάγραµ  τιµών του  υπολογ ν στον ΥΤ εικόνες του ιν
τη βα µηση σε χρο άστηµα 2 µ ερίπου. 
 

να 6-1 µα των  SNR  όπως ίστηκα και σε  Η/Υ πρ
θµονό νικό δι ηνών π

50
Χ ς)

 YT
 H/Y

 
 Στις εικόνες 6-19 και 6-20 παρουσιάζεται η µεταβολή των τιµών του λόγου 
σήµατος προς θόρυβο σε χρονικό διάστηµα 2 µηνών περίπου για τον ΥΤ και τις 
βαθµονοµηµένες εικόνες στον Η/Υ αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα από τον Η/Υ 
ακολουθούν κατά κάποιο τρόπο τις τιµές που προέκυψαν από µετρήσεις στον ΥΤ 
αλλά στην περίπτωση του Η/Υ παρατηρούνται εντονότερες διακυµάνσεις. 
αµβά

ι µόνο κατά αναλογία. Το 
εγονός

Λ νοντας υπόψη τα αποτελέσµατα αυτά καθώς και τα αντίστοιχα του θορύβου 
οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι η βαθµονόµηση των ψηφιοποιηµένων εικόνων του 
Η/Υ παίζει καταλυτικό ρόλο στις µετρήσεις στον Η/Υ. Κατά τη διαδικασία της 
βαθµονόµησης το σήµα επηρεάζεται κατά ανάλογο και αθροιστικό µαθηµατικό τρόπο 
ενώ ο θόρυβος (τυπική απόκλιση των τιµών) επηρεάζετα
γ  αυτό σηµαίνει ότι κατά τη µεταφορά και ψηφιοποίηση των εικόνων δεν 
υπάρχει απώλεια πληροφορίας αλλά µια φαινοµενική αύξηση του θορύβου η οποία 
δεν έχει αρνητικές συνέπειες στις περαιτέρω µελέτες. Ενδεχοµένως µάλιστα να 
έχουµε βελτίωση κάποιων παραµέτρων όπως είναι η διακριτική ικανότητα χαµηλής 
αντίθεσης ή η χωρική διακριτική ικανότητα. Για την τελευταία απαιτούνται µετρήσεις 
µε κατάλληλο οµοίωµα και υπολογισµός της συνάρτησης µεταφοράς διακύµανσης 
(MTF). 
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α 6-19: ∆ιάγραµµα των τιµών του SNR  όπως υπολογίστηκαν στον ΥΤ σε χρονικό διάστηµα 2
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α 6-20: ∆ιάγραµµα των τιµών του SNR  όπως υπολογίστηκαν σε βαθµονοµηµένες εικόνες του Η/Υ
νικό διάστηµα 2 µηνών περίπου. 

 



 
6.7 Χωρική ∆ιακριτική Ικανότητα - Συνάρτηση µεταφοράς 

διαµόρφωσης (MTF) 
 
 Η Χωρική διακριτική ικανότητα περιγράφει την ικανότητα ενός 
απεικονιστικού συστήµατος (π.χ. ΥΤ) να διακρίνει αντικείµενα υψηλής σκιαγραφικής 
αντίθεσης που βρίσκονται πολύ κοντά µεταξύ τους. Η ικανότητα αυτή καθορίζεται 
από το ποσοστό ασάφειας. Όταν υπάρχει ασάφεια η απεικόνιση ανεξάρτητων 
αντικειµένων αρχίζει να επηρεάζεται µέχρις ότου να µην είναι δυνατή η διάκριση των 
ορίων τους. Για να είναι χωρικά διακρίσιµα δύο ανεξάρτητα αντικείµενα παρουσία 
ασάφειας θα πρέπει η απόσταση τους να αυξάνει µε την αύξηση του ποσοστού 
ασάφειας. 
 Η χωρική διακριτική ικανότητα ενός απεικονιστικού συστήµατος είναι 
δυνατόν να υπολογιστεί µε χρήση κατάλληλου οµοιώµατος το οποίο περιέχει 
παράλληλες ράβδους plexi-glass σε απόσταση ίση µε το εύρος τους, σε 
κλιµακούµενες αποστάσεις2. Η χωρική διακριτική ικανότητα εκφράζεται σαν τον 
αριθµό ζευγών γραµµών ανά µονάδα µήκους. Το εύρος της ράβδου και η απόσταση 
διαχωρισµού της από την επόµενη αποτελούν ένα ζευγάρι γραµµών (lp) ανά µονάδα 
µήκους (mm ή cm) [Εικόνα 6-21]. Η χωρική διακριτική ικανότητα αυξάνεται καθώ  
οι
απ ).Τυπικές τιµές χωρικής διακριτικής ικανότητας είναι από 30 lp/mm 
σε φιλµ ακτίνων-x υψηλής διακριτικής ικανότητας σε 1 lp/mm σε συστήµατα 
τηλεόρασης. Η χωρική διακριτική ικανότητα ενός συστήµατος  υπολογίζεται από την 
εικόνα του κατάλληλου οµοιώµατος, παρατηρώντας την υψηλότερη χωρική 
συχνότητα (ή ελάχιστη απόσταση διαχωρισµού των γραµµών) στην οποία είναι 
δυνατή η διάκριση των γραµµών. 

Για γραµµές εύρους d (σε cm) 
και απόστασης µεταξύ τους ίση 
µε d η χωρική συχνότητα ρ 
δίνεται από τη σχέση: 

ς
 γραµµές γίνονται µικρότερου εύρους και εποµένως ελαττώνεται η µεταξύ τους 
όσταση (lp/mm
 

1 ]/[
2

cmlp
d

όή =Χ ρτητασυχνωρικ  

 Η γραφική παράσταση διαµόρφωσης του σήµατος συναρτήσει της χωρικής 
υς συχνότητας από τα οµοιώµατα κλιµακούµενων (ή κλιµακωτών) ραβδώσεων, 

δίνει µια καµπύλη γνωστή ως συνάρτηση µεταφοράς διαµόρφωσης ή MTF 

d

d

d

d
 

 
Εικόνα 6-21: Τµήµα τοµής οµοιώµατος που περιέχει
ζεύγη γραµµών ανά µονάδα µήκους. 
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το



(Modulation Transfer Function)51-55. Η MTF περιγράφει τη µεταβολή της χωρικής 

ΥΤ. Είναι µια συνάρτηση της γεωµετρίας του ΥΤ (διαστάσεις εστίας, το εύρος κάθε 
στοιχε εξαρτάται από τον αλγόριθµο ανακατασκευής αλλά 
εν εξαρτάται από τη δόση. Σε µηδενική χωρική συχνότητα η συνάρτηση µεταφοράς 
ιαµόρ Η έ α

  

ορες χωρικές συχνότητες. Αυτό σηµαίνει ότι θα 
πρέπει να γίνει έµµεση προσέγγιση της µέτρησης το
 Οι περισσότερο συνηθισµένες µέθοδοι προσδ
Η πρώτη βασίζεται στην εύρεση της γραµµικής σ
(Line Spread Function) µε τη χρήση πρότυπου αντικ
Ένας δεύτερος τρόπος υπολογισµού της MTF βασίζεται στην εύρεση της συνάρτησης 
διασποράς ακµής ή ESF (Edge Spread Function) µε χρήση κατάλληλου οµοιώµατος 
που περιέχει ένα αντικείµενο µε ακµή (µέθοδος Judy)51.  
Η Τρίτη µέθοδος υπολογισµού της MTF βασίζεται στην εύρεση της συνάρτησης 
µεταφοράς αντίθεσης ή CTF (Contrast Transfer Function). Στη µέθοδο αυτή γίνεται 
χρήση οµοιώµατος που περιέχει ζεύγη ραβδώσεων τετραγωνικού σχήµατος, 
σταθερού εύρους αλλά διαφόρων χωρικών συχνοτήτων. Λαµβάνοντας την κατατοµή 
σε κάποιο σηµείο µιας οµάδας ραβδώσεων και υπολογίζοντας την µέγιστη και την 
ελάχιστη τιµή είναι δυνατόν να υπολογιστεί η διακύµανση σε κάθε χωρική 
συχνότητα. Πρέπει αν σηµειωθεί ότι καθώς αυξάνεται η χωρική συχνότητα η 
διακύµανση µειώνεται απότοµα µέχρι το µηδέν. 
Η διακύµανση υπολογίζεται από τη σχέση: 

διακριτικής ικανότητας συναρτήσει της µεταφοράς διαµόρφωσης ενός συστήµατος 

ίου του ανιχνευτή) επίσης 
δ
δ φωσης είναι ίση µε µηδέν.  φυσική σηµασία της σχ σης υτής της χωρικής 
συχνότητας µε την MTF είναι ότι η συνεχής συνιστώσα του σήµατος εισόδου 
µεταδίδεται αµετάβλητη µέσα στο σύστηµα. Για ιδανικό σύστηµα η MTF=1 ενώ για 
σύστηµα που δεν δίνει εικόνα MTF=0. 
 Η χρήση των καµπυλών MTF είναι πολύ διαδεδοµένη λόγω των 
πλεονεκτηµάτων που προσφέρει, όπως 

 Τα αποτελέσµατα είναι αντικειµενικά, δεν εξαρτώνται από την κρίση του 

µελετητή. 

 Από την MTF µπορούν να εξαχθούν πληροφορίες για άλλα χαρακτηριστικά 

του συστήµατος όπως η ασάφεια και η χωρική διακριτική ικανότητα 

 Η MTF µπορεί να υπολογιστεί για κάθε επιµέρους συνιστώσα ενός 

ακτινοδιαγνωστικού συστήµατος. Η ολική MTF προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό 

των αντίστοιχων τιµών των επιµέρους MTF. 

 Η MTF ενός ακτινοδιαγνωστικού συστήµατος µπορεί να προσδιοριστεί µε την 
απεικόνιση κατάλληλου αντικειµένου. Σύµφωνα µε τον ορισµό της MTF το πιο 
κατάλληλο είναι ένα αντικείµενο ηµιτονοειδούς µορφής, σταθερού πάχους και 
αυξανόµενης χωρικής συχνότητας. Ο πειραµατικός υπολογισµός της MTF 
περιορίζεται από την αδυναµία παραγωγής ηµιτονοειδών διακυµάνσεων της 
επίδρασης των ακτίνων-x σε διάφ

υ ΜTF.  
ιορισµού της MTF είναι τρεις: 
υνάρτησης διακύµανσης ή LSF 
ειµένου µε σχισµή. 

minmax

minmax
Ψ+Ψ
Ψ−Ψ

=M  (26)



 

όπου Ψmax και  Ψmin είναι η 
µέγιστη και η ελάχιστη τιµή 
του σήµατος που προέρχεται 
από µια συγκεκριµένη οµάδα 
ραβδώσεων γνωστής χωρικής 
συχνότητας [Εικόνα 6-22] 
Η χωρική συχνότητα στην 
οποία ο λόγος αντίθεσης  

έγιστης τιµής 
της  περιγράφει το όριο 

ικανότητας. 
 Στην παρούσα µελέτη 

 µε χρήση του 
οµοιώµατος της Eurospin [Εικόνα 3-4], µέσω του υπολογισµού της CTF. Tα στοιχεία 
λήψη

την καµπύλη της ΜΤF υπολογίστηκε η χωρική διακριτική ικανότητα του 
ον υπολογισµό της χωρικής διακριτικής 

                            

ε

 ίδια εικόνα µετά τη 
  

είναι 2,5% της µ

χωρικής διακριτικής 
 

όνα 6-22: Κατατοµή µιας οµάδας ραβδώσεων του
οµοιώµατο
Εικ

ς της Eurospin, που χρησιµοποιήθηκε για τον
υπολογισµό της καµπύλης της MTF 

η χωρική διακριτική 
ικανότητα του συστήµατος του ΥΤ και η MTF υπολογίστηκαν

ς των εικόνων φαίνονται στον πίνακα ΙΙΙ. Ελήφθησαν τοµές των 10mm, 5mm, 
3mm και 1,5mm και υπολογίστηκε η καµπύλη της MTF για κάθε πάχος τοµής. Από 

συστήµατος. Ο ΥΤ παρουσιάζει αδυναµία στ
ικανότητας και απαιτεί προσωπική εργασία για την καταγραφή των δεδοµένων κάθε 
κατατοµής . Παρόλα αυτά προκειµένου να µπορεί να γίνει σύγκριση των 
αποτελεσµάτων του Η/Υ έγιναν κάποιες µετρήσεις.                                                          
 
 Στην ικόνες 6-23 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που 
έγιναν στον ΥΤ σε µια εικόνα που ελήφθη µε πάχος τοµής 10mm, ενώ στην εικόνα 6-
24 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για την
ψηφιοποίηση και βαθµονόµηση της στον Η/Υ. Από την καµπύλη αυτή υπολογίστηκε



χωρική συχνότητα για το 2,5% της µέγιστης τιµής της διαµόρφωσης του σήµατος. 
Για τον ΥΤ η τιµή της χωρικής συχνότητας για την οπο όρ υ 
µειώνεται στο 2,5% βρέθηκε 1,045 lp/mm ενώ η α
µετρήθηκε 0,85 lp/mm. Είναι εµφανές από τα διαγράµ

ία η διαµ φωση το σήµατος 
ντίστοιχη τιµή για τον Η/Υ 
µατα και επιβεβαιώνεται από 



τις µετρήσεις ότι η χωρική διακριτική ικανότητα είναι καλύτερη στην περίπτωση του 
Η/Υ. Γεγονός που βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία και µε το γενικό συµπέρασµα από 
τις µετρήσεις του σήµατος προς θόρυβο. 
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 YT (S=10mm)
y=[A1-A2]/[1+exp((x-x0)/dx)]

 

 

Χωρική συχνότητα (lp/mm)

Data: A10mmYT_B
Model: Boltzman
Chi^2 = 158.0634
A1 114.89814 ±36.88587
A2 -0.85822 ±11.05814
x0 0.38191 ±0.13662
dx 0.18815 ±0.1412

 
 6-23:  Η καµπύλη της συνάρτησης µεταφοράς διαµόρφωσης (MTF) όπως υπολογίστηκε µε το 
α της Eurospin στον ΥΤ 
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Data: S10mm_B
Model: Boltzman
Chi^2 = 34.94821
A1 103.8214 ±7.50431
A2 0.09293 ±4.30495
x0 0.43337 ±0.02957
dx 0.11235 ±0.02873

 
 6-24: Η καµπύλη της συνάρτησης µεταφοράς διαµόρφωσης (MTF) όπως υπολογίστηκε µε το 
α της Eurospin στις βαθµονοµηµένες εικόνες του Η/Υ. 



7 Συµπεράσµατα – Μελλοντικοί στόχοι 
 
 Οι παράµετροι WW και WL που αντιστοιχούν στο εύρος και το κέντρο του 
απεικονιστικού παραθύρου (ΑΥΤ) του ΥΤ, καθώς και οι παράµετροι VB και VW που 
καθορίζουν τις οριακές τιµές του λευκού και του µαύρου στο παράθυρο 
ψηφιοποίησης του Η/Υ καθορίζουν κατά κύριο λόγο την ποιότητα µιας διαδικασίας 
ψηφιοποίησης – µεταφοράς εικόνων από ένα σύστηµα ΥΤ σε έναν Η/Υ. Ανάλογα µε 
τις κλινικές ανάγκες και µε κατάλληλη επιλογή των παραµέτρων ψηφιοποίησης 
(WW, WL, VB, VW) είναι δυνατή η ψηφιοποίηση και η µεταφορά εικόνων από τον 
ΥΤ στον Η/Υ µε ελάχιστες απώλειες της διαγνωστικά χρήσιµης πληροφορίας. 
Συµπερασµατικά αναφέρουµε: 
 α) Η βαθµονόµηση των ψηφιοποιηµένων εικόνων του Η/Υ είναι µια 
διαδικασία που θα πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή γιατί όπως φάνηκε από 
αυτή τη µελέτη έχει άµεση επίδραση σε όλες τις µετρούµενες φυσικές παραµέτρους 
ποιότητας εικόνας του ΥΤ όταν αυτές υπολογίζονται µε χρήση των ψηφιοποιηµένων 
εικόνων του Η/Υ. Με σωστή βαθµονόµηση των εικόνων του Η/Υ είναι δυνατή η 
µελέτη της γραµµικότητας του συστήµατος µέσω του Η/Υ και µόνο. Τα 
αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, έδειξαν ότι η γραµµικότητας του συστήµατος 
µπορεί να µελετηθεί εξίσου καλά στον Η/Υ χωρίς περαιτέρω χρήση του ΥΤ. 
 β) Ο υπολογισµός του πάχους τοµής στον Η/Υ και µε τη µέθοδο της ευρείας 
κατατοµής έδωσε πολύ καλύτερα και αντικειµενικότερα αποτελέσµατα δεδοµένου ότι 
µε τη µέθοδο αυτή ελαχιστοποιείται η επίδραση της υποκειµενικής εκτίµησης του 
χρήστη. 
 γ) Η µελέτη της διακριτικής ικανότητας χαµηλής αντίθεσης στον Η/Υ έδωσε 
αποτελέσµατα σχεδόν ίδια µε τα αντίστοιχα του ΥΤ. Γεγονός πολύ ενθαρρυντικό 
α
ε εί ότι, η µεταφορά των εικόνων για τον υπολογισµό της 
διακριτική ικανότητα χαµηλής αντίθεσης έγινε µε το παραθύρου υψηλής 
σκιαγραφικής αντίθεσης (WW=240, WL=+20) και η κλίση της ευθείας της 
βαθµονόµησης ήταν περίπου µονάδα. 
 δ) Τα σηµεία στα οποία παρουσιάστηκαν προβλήµατα κατά την αξιολόγηση 
τους µε τον Η/Υ ήταν ο θόρυβος και ότι σχετίζεται άµεσα µε αυτόν όπως η χωρική 
οµοιογένεια της εικόνας. Παράµετροι που επηρεάζονται άµεσα από την καλή και 
σταθερή λειτουργία των ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιµοποιούνται για την 
ψηφιοποίηση των εικόνων και την διαδικασία βαθµονόµησης. Ο µη επαρκής αριθµός 
υλικών µε ΑΥΤ ≈ 0 και εύρος ίσο µε 256 (δυναµικό εύρος της κλίµακας 
ψηφιοποίησης) συνέβαλε καθοριστικά αφού δεν ήταν δυνατή η σωστή βαθµονόµηση 
της κλίµακας ψηφιοποίησης για εικόνες που θα µεταφέρονταν υπό αυτές τις συνθήκες 
ψηφιοποίησης. Σαν αποτέλεσµα η κλίση της ευθείας βαθµονόµησης δεν ήταν ίση µε 
µονάδα όπως απαιτείται για την απόλυτη µέτρηση του θορύβου στον Η/Υ αντίστοιχα 
όπως εκείνη του ΥΤ. Ο υπολογισµός του SNR οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η αύξηση 
του θορύβου που παρατηρήθηκε στον Η/Υ είναι φαινοµενική αφού συνοδεύεται από 
αντίστοιχη αύξηση του σήµατος και ουσιαστικά αφήνει ανεπηρέαστες τις περαιτέρω 
µετρήσεις. 
 ε) Ο ΥΤ παρουσιάζει αδυναµία λογισµικού στον υπολογισµό της χωρικής 
διακριτικής ικανότητας, ο οποίος αντίθετα µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε σχετική 
ευκολία στον Η/Υ. Η καµπύλη της συνάρτησης µεταφοράς διαµόρφωσης είναι ένας 
α
ι ον Η/Υ έδειξαν ότι η χωρική 

φού η παράµετρος αυτή παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκτίµηση της ποιότητας της 
ικόνας. Πρέπει να σηµειωθ

ντικειµενικός και ποσοτικός παράγοντας υπολογισµού της χωρικής διακριτικής 
κανότητας. Οι µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στ



διακριτική ικανότητα µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια και µάλιστα παρουσιάζεται 
βελτιωµένη στις ψηφιοποιηµένες εικόνες του Η/Υ. 

Απαιτούνται περαιτέρω µελέτες µε βελτίωση κάποιων τεχνικών 

κλίση 
ε ένα). 

Ο

CS). Σε 
υτή τ

 
χαρακτηριστικών του συστήµατος για να επιβεβαιωθούν τα µέχρις στιγµής 
αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα από αυτή τη µελέτη είναι ενθαρρυντικά στο ότι η 
εκτίµηση των φυσικών παραµέτρων του ΥΤ µπορεί να γίνει µε πολύ καλή 
προσέγγιση µέσω των ψηφιοποιηµένων εικόνων του Η/Υ χωρίς περαιτέρω χρήση του 
ΥΤ. Μελλοντικά προτείνεται η δηµιουργία οµοιώµατος που θα περιέχει υλικά µε 
ΑΥΤ γύρω από την τιµή ΑΥΤ του νερού (ΑΥΤ=0) και µέγιστου εύρους 256 (8bit) 
ίσο µε τους τόνους του γκρι της κλίµακας ψηφιοποίησης έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
αντιστοιχία ένα προς ένα κατά τη βαθµονόµηση των ψηφιοποιηµένων εικόνων (
της ευθείας βαθµονόµησης ίση µ

ι τεχνικές της άµεσης απεικονιστικής σύνδεσης αποτελούν µια οικονοµική 
εύχρηστη και επαναλήψιµη µέθοδο ψηφιοποίησης δεδοµένων εικόνων ειδικά σε 
συστήµατα ΥΤ παλαιότερης τεχνολογίας. Σε αυτή την περίπτωση όµως και πάλι 
προβλέπεται προσαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου στον ειδικό τύπο των 
αναλογικών σηµάτων video του συστήµατος ΥΤ. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι η 
σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει πλέον την χρήση της άµεσης ψηφιακής σύνδεσης 
(DICOM) και σε επίπεδο αποµακρυσµένης χρήσης (ψηφιακή µεταγωγή δεδοµένων 
από το σύστηµα ΥΤ σε ένα ξεχωριστό σταθµό εργασίας DICOM Server -PA
α ην περίπτωση δεν υπάρχουν απώλειες από πλευράς MTF ή µεταφοράς 
σκιαγραφικής αντίθεσης. Όµως οι λύσεις τέτοιου τύπου είναι ακόµα οικονοµικά 
ασύµφορες. 
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