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АНОТАЦІЯ 

Мотолига О.В. Мінімізація дозового навантаження при отриманні 

рентгенівських зображень біологічних систем. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика (фізико-

математичні науки). – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, МОН України. - Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена розробці та застосуванню в 

комп’ютерній томографії методу, за допомогою якого розраховується 

мінімальне дозове навантаження на пацієнта, що забезпечує задану точність 

томографічних зображень. 

У першому розділі «Проблема дозового навантаження при отриманні 

рентгенівських зображень біологічних систем» зроблено огляд існуючих 

схем сканування, що використовуються в рентгенівській комп’ютерній 

томографії (КТ). Описано фізичну модель, що застосовується для побудови 

зображення внутрішньої структури об’єкту за рентгенівськими проекціями. 

Приведено середні значення дозового навантаження на пацієнта при 

рентгенівській комп’ютерній томографії. Останні показують велику 

необхідність у зниженні дозового навантаження на пацієнта при скануванні. 

Основними чинниками, що впливають на дозове навантаження, є кількість 

проекцій, отримана при скануванні, струм, що проходить через джерело 

рентгенівського випромінювання та час експозиції. Ці ж фактори впливають 

і на якість отриманих томографічних зображень: при певних граничних 

значеннях кількості проекцій та струму реконструйована томограма втрачає 

діагностичну цінність. Вплив якості та кількості проекцій, отриманих при 

скануванні, на якість реконструйованої томограми залежить від обраного 

методу реконструкції. Питання отримання кращого методу реконструкції, 

що дозволяв би при низькому дозовому навантаженні на пацієнта 
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отримувати діагностично цінні томографічні зображення, залишається 

нерозв’язаним. 

У другому розділі «Аналіз методів реконструкції, традиційних для 

комп’ютерної томографії» зроблено огляд алгоритмів, що 

використовуються для отримання томограм на основі даних сканування. 

Для аналізу якості отриманих томографічних зображень та застосованих 

методів реконструкції введено критерій збіжності методу реконструкції. 

Згідно цього критерію результат реконструкції повинен збігатись до 

точного при прямуванні до точних результатів сканування. Перевірено на 

збіжність згідно введеного критерію традиційний метод оберненого 

проеціювання, що часто використовується в рентгенівській комп’ютерній 

томографії. Для перевірки використовувався віртуальний експеримент з 

використанням фантому Шепа - Логана, що традиційно використовується 

при перевірці ефективності методів реконструкції рентгенівських томограм. 

Для перевірки написано комп’ютерну програму, що дозволяє моделювати 

реконструкцію при різних значеннях шуму на рентгенівських проекціях та 

різній кількості проекцій. 

Отримано залежність похибки реконструйованого зображення  від 

похибки вхідних даних. Показано, що похибка реконструкції не прямує до 

нуля при прямуванні до нуля похибки вхідних даних, отже загально 

прийнятий метод оберненого проеціювання не відповідає введеному 

критерію збіжності. 

Зроблено висновок про наявність нестійкості в методі оберненого 

проеціювання. Цей метод реконструкції є неточним і вносить додаткову 

похибку реконструкції. 

У третьому розділі «Метод реконструкції рентгенівських 

комп’ютерних томограм, що ґрунтується на теорії некоректних задач» 

використовується зовсім інший підхід, відмінний від методу оберненого 

проеціювання. Приймається спроба розв’язати задачу реконструкції 

напряму, зводячи її до системи лінійних алгебраїчних рівнянь у 
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дискретному випадку. Оскільки задача є некоректною, то згідно з теорією 

некоректних задач застосовується підхід регуляризації за Тихоновим. 

Показано що при використанні методів регуляризації 

реконструйоване зображення збігається до точного і варіаційний метод 

краще відповідає критерію збіжності в порівнянні з методом оберненого 

проеціювання. 

У четвертому розділі «Метод знаходження мінімального дозового 

навантаження», повертаючись до згаданого в першому розділі алгоритму 

оберненого проеціювання, застосовано теорію некоректних задач до нього.  

Променеве навантаження на пацієнта при виконанні діагностичної 

комп’ютерної томографії за рентгенівськими проекціями  напряму залежить 

від їхньої кількості, тому, зважаючи на шкідливість зростання для пацієнта 

дозового навантаження, необхідно обмежувати кількість проекцій. З іншого 

боку, зменшення кількості проекцій веде до зниження точності 

реконструкції. 

На практиці ця проблема вирішується суто емпірично: знижується 

кількість проекцій при попередній перевірці на фантомах, як таке зниження 

вплинуло на якість отриманих томографічних зрізів. Критерієм якості при 

цьому є набір емпіричних візуально оцінюваних метрик. 

Показано, що необмежене збільшення кількості проекцій не 

приводить до відповідного збільшення точності реконструкції, оскільки 

існує певна межа, коли подальше збільшення кількості проекцій уже не 

змінює точності (яка залежить від похибки вхідних даних). Тому задача 

полягає у пошуку межі  — мінімальної  кількості проекцій, яка забезпечить 

ту точність реконструкції, що відповідає похибці експерименту . 

 У роботі застосовано підходи теорії некоректних задач для 

знаходження мінімальної кількісті проекцій, що відповідає заданій похибці. 

Саме ця кількість проекцій і визначає мінімально необхідне дозове 

навантаження. 
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Проаналізовано залежність похибки реконструйованого зображення 

від похибки вхідних даних та кількості проекцій, використаній при 

реконструкції. З отриманих результатів зроблено висновок,  що після певної 

кількості проекцій нові рентгенівські знімки вже не вносять суттєвого 

покращення в отримане томографічне зображення. 

Найбільш суттєве зниження дозового навантаження відбувається при 

одночасному зменшенні діапазону кутів сканування та збільшенні кроку 

між кутами. Тому саме такий підхід було вибрано у п’ятому розділі 

«Експериментальна перевірка запропонованого методу знаходження 

оптимального дозового навантаження» для побудови експериментальної 

установки. Також неповний діапазон кутів сканування надав можливість 

суттєво спростити тестову установку. 

За основу було обрано схему установки, що використовується для 

класичної плівкової ламінографії, однак замість неперервного джерела 

рентгенівського випромінювання було вибрано імпульсне джерело, а 

неперервне накопичення рентгенівського випромінювання на плівку 

замінено цифровим детектором рентгенівського випромінювання. Такий 

метод сканування називається томосинтезом. Неповнота набору проекцій 

накладає обмеження на якість реконструйованих даних порівняно з КТ. 

Просторова роздільна здатність при КТ майже однакова в усіх напрямках, 

тоді як при томосинтезі вона неоднорідна, висока в напрямках, паралельних 

площині детектору, та низька перпендикулярно до детектора. 

Тестова установка для томосинтезу була виготовлена спільно з 

НВО Телеоптик. Експериментальна установка дозволяла отримати серію 

знімків у діапазоні кутів 32° з дискретизацією по куту в 1°. Томосинтез за 

64 проекціями в діапазоні кутів 32° дозволив отримати гарне зображення 

внутрішньої структури об’єкту. Роздільна здатність у площині детектора 

становила 2.5 пар ліній/мм та 0.2 пар ліній/мм по осі, перпендикулярній 

детектору. 
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У ході експерименту на тестовій експериментальній установці 

виявлено: 

- дозове навантаження при цифровому томосинтезі можна знизити до 

еквівалентного десятьом цифровим рентгенівським знімкам або одному 

рентгенівському знімку на плівку; 

- використання цифрового детектора рентгенівського 

випромінювання зі зменшеною роздільною здатністю до 1.2 пар ліній/мм та 

цифровою пре- та пост-обробкою дозволяє знизити дозове навантаження 1 

знімку майже у 64 рази в порівнянні з дозовим навантаженням, яке отримує 

пацієнт при виконанні рентгенографічного знімку на плівку з роздільною 

здатністю 4.6 пар ліній/мм; 

- експозиція повинна бути підібрана відповідно до кута сканування, 

щоб отримати знімки однакової якості під різними кутами, та ефективно 

використовувати рентгенівське випромінювання; 

- товщина зрізу в цифровій ламінографії становить 6 мм, тоді як в 

цифровому томосинтезі - 3 мм для того ж об'єкту; 

- експерименти, виконані на тестовому обладнанні, показали 

ефективність запропонованого методу томосинтезу для медичної 

діагностики; 

- час, необхідний для реконструкції на сучасному комп’ютері 

томограми з 300 зрізами, не перевищує 90 секунд. 

Проведено серію експериментів з різними налаштуваннями напруги 

та експозиції на рентгенівській трубці, різною кількістю рентгенівських 

знімків, використаних для томографічного дослідження. Аналіз проведених 

експериментів надав можливість обрати оптимальні параметри сканування, 

що дозволяють провести діагностику при мінімальній ефективній дозі 

іонізуючого опромінення, отриманій пацієнтом. За результатами 

експериментів зроблено висновок, що після певної межі подальше 

додавання нових проекцій та збільшення струму на рентгенівській трубці 

вже не вносять суттєвого покращення в якість отриманих томографічних 



7 
 

зображень. Цей висновок цілком збігається з попереднім теоретичним 

висновком – існує певна межа, після якої додавання нових проекцій вже не 

покращує суттєво результат.  

У даній роботі для застосування в комп’ютерній томографії 

розроблено метод за допомогою якого розраховується мінімальне дозове 

навантаження на пацієнта, що забезпечує задану точність томографічних 

зрізів. У процесі розробки: 

1) проведено аналіз алгоритму оберненого проеціювання біологічних 

об’єктів, найпоширенішого у рентгенівській комп’ютерній томографії; 

визначено недоліки, притаманні цьому алгоритмові, а саме: неврахування 

похибки експериментальних (рентгенівських) даних, наявність параметрів 

(кількість проекцій, радіус фільтрації), що обираються довільно, нестійкість 

зображення біологічного об’єкта; 

2) запропоновано алгоритм, вільний від цих недоліків. В ньому об’єднано 

алгоритм оберненого проеціювання з теорією некоректних задач. При 

такому об’єднанні зображення отримується за допомогою традиційного 

методу оберненого проеціювання, однак параметри – радіус фільтрації та 

кількість проекцій розраховуються за методикою, прийнятою в теорії 

некоректних задач, а саме: при заданій похибці експерименту за значення 

згаданих параметрів обираються ті числа, для яких нев’язка (величина, що 

характеризує похибку зображення) дорівнює похибці рентгенівських даних; 

3) запропонований алгоритм апробовано на віртуальному  математичному 

фантомі, який моделює структуру головного мозку людини. Для різних 

значень похибки рентгенівських даних розраховано мінімальні значення 

кількості проекцій і дозових навантажень. Встановлено, що при 

перевищенні цих мінімальних значень якість зображень не поліпшується; 

4) створено експериментальну установку, призначену для перевірки 

запропонованого методу. За допомогою цієї установки отримано 

зображення реального об’єкта. Встановлено що характеристики цього 
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зображення узгоджуються з даними, розрахованими за допомогою 

запропонованого алгоритму. 

 

Ключові слова: рентгенівська комп’ютерна томографія, метод 

оберненого проеціювання, теорія некоректних задач. 

 

SUMMARY 

Motolyha O.V. Patient radiation dose minimization during X-Ray 

images acquiring  

Thesis for a Candidate of Science in Physics and Mathematics by specialty 

03.00.02 - biophysics (physical and mathematical sciences). – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. –

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. - Kyiv, 2020. 

The first section, "The Problem of Dose Load in X-ray Imaging of 

Biological Systems", provides an overview of existing scanning setups used in X-

ray computed tomography. It describes the physical model used to construct an 

image of the internal structure of an object by X-ray projections. The average 

values of the dose load per patient in X-ray computed tomography are given. The 

latter show a great need to reduce the dose load on the patient during the scan. 

The main factors influencing the dose load are the number of projections obtained 

during the scan and the current flowing through the X-ray source. The same 

factors affect the quality of the obtained tomographic images: at certain limit 

values of the number of projections and current, the reconstructed tomogram loses 

its diagnostic value. The influence of the quality and quantity of projections 

obtained during the scan on the quality of the reconstructed tomogram depends 

on the chosen method of reconstruction. Therefore, the question of obtaining a 

better method of reconstruction, which would allow to obtain diagnostically 

valuable tomographic images at a low dose load on the patient, remains 

unresolved. 
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The second section, "Analysis of Reconstruction Techniques Traditional 

for Computed Tomography" provides an overview of the algorithms used to 

obtain tomograms based on scan data. To analyze the quality of the obtained 

tomographic images and applied reconstruction methods, the criterion of 

convergence of the reconstruction method was introduced. According to this 

criterion, the result of the reconstruction must match the exact one when moving 

towards the exact scan results. The traditional method of reverse projection, which 

is often used in X-ray computed tomography, has been tested for consistency 

according to the introduced criterion. A virtual experiment using the Shep-Logan 

phantom, which is traditionally used to test the effectiveness of X-ray tomogram 

reconstruction methods, was used for verification. A computer program has been 

written for the test, which allows to model the reconstruction at different values 

of noise on X-ray projections and different number of projections. 

The dependence of the error of the reconstructed image on the error of the 

input data was obtained. It is shown that the reconstruction error does not go to 

zero when the input data error goes to zero, so the generally accepted method of 

inverse projection does not meet the introduced convergence criterion. 

Therefore, it is concluded that there is instability in the method of inverse 

projection. This method of reconstruction is inaccurate and introduces an 

additional error of reconstruction. 

The third section, "X-ray Computed Tomography Reconstruction Method 

Based on the Theory of Incorrect Problems," uses a completely different approach 

than the inverse projection method. An attempt is made to solve the problem of 

reconstruction directly, reducing it to a system of linear algebraic equations in the 

discrete case. Since the problem is incorrect, the Tikhonov regularization 

approach is used from the theory of incorrect problems. 

It is shown that when using regularization methods, the reconstructed image 

coincides to the exact one and the variational method better meets the criterion of 

convergence in comparison with the method of inverse projection. 
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In the fourth section "Method of finding the minimum dose load", returning 

again to the algorithm of inverse projection mentioned in the first section, an 

attempt is made to apply the theory of incorrect problems to it. 

The radiation load on the patient when performing diagnostic computed 

tomography by X-ray projections directly depends on their number, so due to the 

harmful effects of increasing the dose on the patient, it is necessary to limit the 

number of projections. On the other hand, reducing the number of projections 

leads to a decrease in the accuracy of the reconstruction. 

Currently, this problem is solved purely empirically: the number of 

projections is reduced by checking in advance on phantoms how such a decrease 

has affected the quality of the obtained tomographic sections. The quality criterion 

is a set of empirically visually evaluated metrics. 

It was found that an unlimited increase in the number of projections does 

not lead to a corresponding increase in the accuracy of the reconstruction, because 

there is a certain limit when a further increase in the number of projections no 

longer changes the accuracy (which depends on input error). Therefore, the task 

is to find the limit - the minimum number of projections, which will ensure the 

accuracy of the reconstruction, which corresponds to the error of the experiment. 

The paper uses the approaches of the theory of incorrect problems to find 

the minimum number of projections that corresponds to the given error. It is this 

number of projections that determines the minimum required dose load. 

The dependence of the error of the reconstructed image on the error of the 

input data and the number of projections used in the reconstruction is analyzed. 

From the obtained results it can be concluded that after a certain number of 

projections, new X-rays no longer make a significant improvement in the obtained 

tomographic image. 

The most significant reduction in dose load occurs while reducing the range 

of scanning angles and increasing the pitch between the angles. Therefore, this 

approach was chosen in the fifth section "Experimental verification of the 

proposed method for finding the optimal dose load" to build an experimental 
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setup. Also, the incomplete range of scanning angles made it possible to 

significantly simplify the test setup. 

The installation scheme used for classical film laminography was chosen 

as the basis, but a pulsed source was chosen instead of a continuous X-ray source, 

and the continuous accumulation of X-rays on the film was replaced by a digital 

X-ray detector. This method of scanning is called tomosynthesis. Incomplete set 

of projections imposes limitations on the quality of reconstructed data compared 

to CT. Spatial resolution in CT is almost the same in all directions, while in 

tomosynthesis it is inhomogeneous, high in directions parallel to the plane of the 

detector, and low perpendicular to the detector. 

The test unit for tomosynthesis was manufactured jointly with the 

Teleoptic PRA. The experimental setup allowed to obtain a series of images in 

the range of angles ±32° with sampling at an angle of 1°. Tomosynthesis with 64 

projections in the range of angles ±32° allowed to obtain a good image of the 

internal structure of the object. The resolution in the detector plane was 2.5 pairs 

of lines/mm and 0.2 pairs of lines/mm along the axis perpendicular to the detector. 

The difference in resolution is caused by the limited set of projections used for 

the reconstruction. 

During the experiment on the test experimental setup found: 

- the dose load during digital tomosynthesis can be reduced to the 

equivalent of ten digital X-rays or one X-ray film; 

- the use of a digital X-ray detector with reduced resolution up to 1.2 pairs 

of lines / mm and digital pre- and post-treatment can reduce the dose load of 1 

image by almost 64 times compared to the dose load that the patient receives when 

performing an X-ray image on film with resolution 4.6 pairs of lines / mm; 

- the exposure must be adjusted according to the scanning angle in order to 

obtain images of the same quality at different angles, and to use X-rays 

effectively; 

- the thickness of the slice in digital laminography is 6 mm, while in digital 

tomosynthesis - 3 mm for the same object; 
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- experiments performed on test equipment showed the effectiveness of the 

proposed method of tomosynthesis for medical diagnosis; 

- The time required to reconstruct a 300-slice tomogram on a modern 

computer does not exceed 90 seconds. 

A series of experiments were performed with different voltage and 

exposure settings on the X-ray tube, different number of X-rays used for 

tomography. Such analysis allows to choose the optimal scanning parameters that 

will allow diagnosis at the minimum effective dose of ionizing radiation received 

by the patient. According to the results of experiments, it was concluded that after 

a certain limit, further addition of new projections and increase in current on the 

X-ray tube no longer make a significant improvement in the quality of the 

obtained tomographic images. This conclusion completely correlates with the 

previous theoretical conclusion - there is a certain limit after which the addition 

of new projections no longer significantly improves the result. 

In this paper, for use in computed tomography, a method was developed by 

which the minimum dose load per patient is calculated, which ensures a given 

accuracy of tomographic sections. In the process of development: 

1) the analysis of the algorithm of inverse projection of biological objects, the 

most common in X-ray computed tomography; The shortcomings inherent in this 

algorithm are identified, namely: failure to take into account the error of 

experimental (X-ray) data, the presence of parameters (number of projections, 

filtering radius) that are chosen arbitrarily, the instability of the image of the 

biological object; 

2) an algorithm free from these shortcomings is proposed. It combines an 

inverse projection algorithm with the theory of incorrect problems. With this 

combination, the image is obtained using the traditional method of inverse 

projection, but the parameters - the filter radius and the number of projections are 

calculated by the method adopted in the theory of incorrect problems, namely: for 

a given error of the experiment (value that characterizes the error of the image) is 

equal to the error of X-ray data; 
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3) the proposed algorithm is tested on a virtual mathematical phantom, which 

simulates the structure of the human brain. The minimum values of the number of 

projections and dose loads were calculated for different values of X-ray data error. 

It is established that when these minimum values are exceeded, the image quality 

does not improve; 

4) an experimental setup designed to test the proposed method is created. This 

setting captures an image of a real object. It is established that the characteristics 

of this image are consistent with the data calculated using the proposed algorithm. 

Key and the words: X-ray computed tomography, inverse projection 

method, the theory of ill-posed problems. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Дисертаційна робота 

присвячена важливій проблемі медичної та біологічної фізики - зниженню 

дозового навантаження на пацієнта при отриманні зображень 

рентгенівським методом. На сьогодні рентгенодіагностика внаслідок своєї 

об’єктивності займає провідне місце серед методів первинної діагностики  

медицині [1 - 3]. Важливим також є використання променевих досліджень 

на стадії профілактики для раннього виявлення хвороб, зокрема при 

онкологічному, туберкульозному скринінгу органів грудної клітини, що 

стало надзвичайно актуальним останнім часом у зв’язку із пандемією Ковід-

19 [4]. При цьому треба зазначити, що навіть невеликі дози опромінення не 

можуть бути абсолютно безпечними [2], відповідно, актуальною є проблема 

мінімізації дозового навантаження на пацієнта зі збереженням 

діагностичної цінності отриманих томографічних зображень, що потребує 

удосконалення методів рентгенівської діагностики взагалі, і комп’ютерної 

томографії (КТ), зокрема. 

Ця проблема на даний час залишається нерозв’язаною до кінця. 

Наприклад, дозове навантаження на пацієнта у комп'ютерній томографії 

може в кілька разів перевищувати річну дозу опромінення, що обмежує 

комп’ютерну томографію з переліку скринінгових методів обстеження 

пацієнтів [5 - 8]. Відповідно, актуальною є оптимізація дозового 

навантаження на пацієнта зі збереженням діагностичної цінності 

отриманих томографічних зображень. 

Один зі шляхів вирішення цієї проблеми лежить у площині 

компромісу між точністю реконструйованої рентгенівської томограми та 

дозою опромінення. Зрозуміло, що чим більше використано рентгенівських 

проекцій, тим якіснішим буде отримане томографічне зображення. З іншого 

боку, збільшення кількості проекцій веде до збільшення дози опромінення 

пацієнта. Параметри рентгенівського томографічного обстеження пацієнта 
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залежать від вимог до зображення тривимірної структури об’єкта, в першу 

чергу, діагностичної цінності, роздільної здатності, співвідношення 

«сигнал/шум» тощо.  

Міжнародною Комісією з радіологічного захисту ще у 1954 р. був 

сформульований критерій ALARA (скорочено з англ. «As Low As 

Reasonably Achievable» ) з метою мінімізації шкідливого впливу іонізуючого 

опромінення [9]. Для медицини взагалі цей критерій є принципом зниження 

дозового навантаження на пацієнта. Для комп’ютерної томографії, зокрема, 

він означає, що для кожного заданого значення точності рентгенівських 

зображень повинна бути визначена і використана мінімальна доза 

опромінення. Іншими словами, для випадку комп’ютерної томографії існує 

мінімальна кількість рентгенівських проекцій, яка забезпечує задану 

точність комп’ютерної томограми. Відповідно проблема мінімізації 

дозового навантаження полягає у знаходженні зв’язку між заданою 

точністю комп’ютерної томограми та числом проекцій, потрібним для її 

досягнення. Очевидно, що існує певна межа, коли збільшення кількості 

проекцій вже не в змозі збільшити якість томограми. Існування такої межі 

пов’язане із тим, що вхідні дані – інтенсивність випромінення, яке пройшло 

крізь об’єкт – визначаються наближено, тобто, пов’язані із похибкою 

експерименту. Тож крім кількості проекцій при визначенні точності 

реконструкції слід враховувати ще один фактор – похибку експерименту. 

По суті, параметри, що характеризують необхідну точність томограми та 

похибку експерименту, повинні бути серед вхідних даних для алгоритмів 

реконструкції комп’ютерної томограми. Однак, на жаль, поки що необхідна 

кількість проекцій, і як наслідок доза опромінення, підбираються суто 

емпіричним шляхом. 

Ситуація ускладнюється ще й тією обставиною, що у згаданих 

алгоритмах реконструкції комп’ютерної томограми, зокрема, в 

широковживаному алгоритмі оберненого проеціювання, на сьогодні 

найчастіше використовують фільтровані проекції, отримані за допомогою 
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згортки [3,10,11]. Причому відповідна функція фільтрації обирається без 

врахування вимог до необхідної точності томограми та похибки вхідних 

даних так, як і для вибору кількості проекцій. 

Отже, розрахувати мінімальну дозу навантаження, не приймаючи до 

уваги похибку реєстрованих вхідних даних, неможливо. Ця похибка мусить 

бути відправною точкою при побудові алгоритмів, призначених для 

реконструкції тривимірної структури, адже задача побудови таких 

алгоритмів є некоректною, а особливості підходів, що використовуються 

для розв’язку згаданих задач в математичній фізиці, як раз і є наслідком 

врахування цієї похибки, як це видно з [12]. 

Розв’язання цієї проблеми з точки зору біофізики полягає у мінімізації 

дозового навантаження за допомогою знаходження зв’язку між заданою 

точністю томографічного зрізу та відповідним числом проекцій. 

Томографічне обстеження відповідно має проводиться, як того вимагає 

теорія некоректних задач: із врахуванням визначальної ролі, яку відіграє 

похибка при знаходженні наближеного розв’язку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є частиною досліджень, які проводяться на кафедрі 

молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у рамках Комплексної наукової 

програми «Конденсований стан – фізичні основи новітніх технологій». 

Зміст роботи був узгоджений з планами роботи за держбюджетною темою 

«Конденсований стан (рідинні системи, наноструктури, полімери, медико-

біологічні об’єкти) – фундаментальні дослідження молекулярного рівня 

організації речовини» (№ ДР 0114U003475). 

Мета та завдання досліджень. Метою дисертаційної роботи є 

розробка для застосування у комп’ютерній томографії методу, за 

допомогою якого розраховується мінімальне дозове навантаження на 

пацієнта, що забезпечує задану точність зображення. 

Для досягнення вказаної мети були поставлені такі завдання. 
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1. Проаналізувати існуючі методи отримання зображення біологічних 

об’єктів у рентгенівській комп’ютерній томографії. 

2. Розробити метод мінімізації дозового навантаження на пацієнта при 

рентгенівській комп’ютерній томографії зі збереженням діагностичної 

цінності отриманих зображень з урахуванням висновків теорії некоректних 

задач. 

3. Провести апробацію запропонованого підходу на тестовій установці 

та перевірити відповідність розробленого алгоритму практично отриманим 

результатам. 

Об’єкт дослідження – удосконалення методів дослідження 

внутрішньої структури біологічних систем за допомогою комп’ютерної 

рентгенівської томографії. 

Предметом дослідження є методи отримання рентгенівських 

комп’ютерних томограм біологічних систем з урахуванням мінімізації 

дозового навантаження. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дисертаційної роботи 

використані методи математичної фізики, а саме: методи теорії некоректних 

задач (регуляризації за Тихоновим), аналітичні методи інтегрального 

числення, математичного моделювання, зокрема, комп’ютерної симуляції. 

Для апробації запропонованого методу мінімізації дозового навантаження 

були сконструйована і виготовлені тестові установки з джерелами 

рентгенівського випромінювання і цифровими детекторами на базі 

НВО «Телеоптик» (у рамках «Угоди про співпрацю між Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка і Науково-виробничим 

об’єднанням «Телеоптик») та розроблено необхідне програмне 

забезпечення для обробки отриманих даних із використанням методів 

об'єктно орієнтованого програмування на мовах програмування Python та 

C++. 

Наукова новизна отриманих результатів. У роботі розроблено 

новий метод мінімізації дозового навантаження на пацієнта при 
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рентгенівській комп’ютерній томографії зі збереженням діагностичної 

цінності отриманих зображень, особливість якого полягає у тому, що 

алгоритм реконструкції томограм будується з урахуванням теорії 

некоректних задач. За запропонованим алгоритмом зображення 

отримується за допомогою оберненого проеціювання із використання 

значень параметрів (радіус фільтрації і кількість проекцій), для яких 

нев’язка (характеристика похибки зображення) відповідає похибці 

рентгенівських проекцій. 

Практичне значення отриманих результатів. Запропонований 

метод мінімізації дозового навантаження на пацієнта при рентгенівській 

комп’ютерній томографії апробовано на базі НВО «Телеоптик» [13,14]. 

Дослідження томосинтезу як одного з підходів до зниження дозового 

навантаження лягли в основу побудованих та успішно впроваджених 

ветеринарних та медичних томографів НВО «Телеоптик». Запропонований 

метод може бути корисним для розробників рентгенодіагностичного 

обладнання.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням. Усі наукові результати, викладені в дисертації, 

отримані здобувачем особисто. Обробка усіх експериментальних даних, що 

приведені в роботі, виконана дисертантом особисто. Вибір проблематики, 

постановка мети та завдань дослідження, інтерпретацію результатів та їх 

узагальнення здобувач здійснив разом із науковим керівником д.ф.-м.н., 

професором Забаштою Ю. Ф. 

Здобувачем було особисто реалізовано стандартні алгоритми і 

розроблено нові методи реконструкції рентгенівських томограм на основі 

методу регуляризації Тихонова та оберненого проеціювання з 

використанням теорії регуляризації. Розроблені методи були перевірені з 

використанням розробленої здобувачем програми для комп’ютерної 

симуляції томографічного дослідження. Обробка усіх експериментальних 

даних, що приведені в роботі, виконана дисертантом особисто. При 
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апробації отриманих теоретичних результатів на експериментальній 

установці здобувач особисто брав участь у проектуванні та складанні 

тестової установки для томосинтезу та в проведенні експериментів разом 

к.ф.-м.н., доцентом Сенчуровим С. П., д. т. н., професором, директором 

НВО «Телеоптик» Мірошниченком С.І. Реконструкція отриманих 

зображень виконувалась за допомогою програмного забезпечення, 

написаного здобувачем особисто.  

Основні матеріали та результати дисертаційної роботи опубліковано 

у статтях [14 – 19] фахових видань та додатково відображені у матеріалах та 

тезах доповідей на міжнародних конференціях [13, 20 – 27], з яких 5 праць 

індексуються у наукометричній базі Scopus. У наукових працях, виконаних 

у співавторстві, [16, 18] здобувачем виконано експериментальну частину 

роботи по перевірці запропонованого алгоритму реконструкції методом 

комп’ютерної симуляції. У роботах [13, 14, 17, 19 – 27] здобувачем особисто 

виконано експериментальну частину по реконструкції томографічних 

зображень за набором проекцій з тестової установки, для реконструкції 

використано програмне забезпечення, написане здобувачем особисто. У 

роботі [15] здобувачем особисто виконано розрахунки для перевірки 

теоретичних припущень викладених в роботі. 

Апробація результатів дисертації. Результати, що приведені в 

дисертаційній роботі, було представлено на фахових міжнародних 

конференціях [13, 20 – 27]. Результати були апробовані на базі НВО 

«Телеоптик». 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій 

українською та англійською мовами, вступу, п’ятьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел, що містить 140 найменувань, та додатку 

дисертація містить 83 рисунки і 2 таблиці. Загальний обсяг дисертації 

складає 136 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ПРОБЛЕМА ДОЗОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ОТРИМАННІ 

РЕНТГЕНІВСЬКИХ ЗОБРАЖЕНЬ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ 

 

Рентгенодіагностичні дослідження є частиною медичної інтроскопії, 

яка розв’язує завдання, з одного боку «власне візуалізації внутрішніх 

органів (визначення форми, розмірів, розташування - тобто структури 

біосистем), а з іншого боку – визначення тих чи інших фізичних, фізико-

хімічних та інших властивостей біотканин» [1] Оскільки «всі види 

візуалізації основані на фізиці взаємодії випромінювання та речовини» [1], 

то удосконалення методів візуалізації, зокрема, рентгендіагностичних 

досліджень, потребують розуміння фізичних принципів, які лежать в основі 

методів отримання зображень. Саме цей процес удосконалення фізичних 

методів у медицині (особливо протягом останніх 30 рокі, зокрема, і з появою 

можливості комп’ютерної обробки, зберігання і відображення результатів) 

і привело до того, що рентгенодіагностичні дослідження загалом і 

рентгенівська комп’ютерна томографія, зокрема, стали важливими 

методами медичної діагностики [1 - 3, 28] завдяки доступності та 

нетравматичності діагностичних процедур і перевазі над інвазійними 

методами обстеження. На сьогодні рентгендіагностика є найпоширенішим 

радіологічним дослідженням, особливо із поширенням останнім часом 

рентгенівського томосинтезу (3D-обстеження) [3]. Результати таких 

досліджень в деяких випадках за своєю діагностичною цінністю суттєво 

перевищують інші методи діагностики [29-31], що підтверджується 

наявністю великої кількості літературних даних, наприклад [32-60]. При 

цьому треба зазначити, що не дивлячись на поширеність 

рентгендіагностики, ця методика досліджень і досі залишається однією з 

найскладніших методик для інтерпретації отриманих даних [61]. 

Разом з тим, використання рентгенівського випромінювання може 

призводити до небажаних змін в організмі і стати причиною цілого ряду 
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захворювань [2]. Тож вибір методу діагностики завжди лежить в площині 

компромісу між діагностичною цінністю та заподіяною шкодою пацієнту. 

За даними, на початку 2000-х рр. згідно даних Комітету ООН частка КТ-

досліджень в колективну дозу, наприклад, в США складала, 67%, що робило 

її другим після природнього фону джерелом опромінення населення [8, 62].  

В Україні на законодавчому рівні [63,64] затверджені основні 

санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, зокрема 

забезпечення радіаційної безпеки при медичному опроміненні [64, ст.20], 

згідно яких затверджені граничні рівні медичного опромінення, яке «може 

бути пов’язане з проведенням рентгенівських профілактичних обстежень, 

рентгенівських скринінгових обстежень; рентгенівських діагностичних 

обстежень; променевої терапії, опромінення з дослідницькою метою» [64, 

ст.20]. Відповідно, рекомендовані граничні рівні опромінення (ефективна 

доза) для різних категорій осіб під час проведення рентгендіагностичних 

досліджень наступні: категорія АД (онкохворі та ін.) – 100мЗв/рік; БД 

(хворі, дослідження яких проводять за клінічними показаннями при 

соматичних (не онкологічних) захворюваннях та ін) – 20 мЗв/рік; ВД (особи 

з груп ризику) – 2 мЗв/рік; ГД (профілактичні обстеження) – 1 мЗв/рік [64, 

п. 20.6]. 

Таким чином, проблема мінімізації дозового навантаження при 

рентгендіагностиці взагалі та з використанням комп’ютерної томографії не 

викликає сумнівів та потребує пошуку оптимального балансу дози 

опромінення та якості зображення [8].  

 

 

1.1. Терміни та поняття, що використовуються в рентгенівській діагностиці 

 

 

Рентгенодіагностика є першим і найпоширенішим радіологічним 

дослідженням [1 - 3, 65 - 74]. У клінічній практиці найчастіше 
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використовують рентгенографію (миттєве отримання нерухомого 

рентгенівського зображення внутрішньої структури об'єктів) та 

рентгеноскопію (отримання послідовності рентгенівських зображень 

внутрішньої структури об'єктів із необхідною частотою протягом певного 

часу, що дає змогу досліджувати не тільки внутрішню структуру, але й 

функції досліджуваного об’єкта. 

Під час виконання рентгенологічного дослідження пучок 

рентгенівського випромінювання пропускають через тіло пацієнта. За 

фізичними законами внаслідок нерівномірності поглинання і розсіювання 

рентгенівських хвиль цей пучок нерівномірно послаблюється,  в результаті 

хвиля рентгенівського випромінювання несе в собі приховане зображення 

біологічних структур. За допомогою флуоресцентного екрана, 

рентгенівської плівки або цифрового приймача приховане зображення 

перетворюється у видиме. яке є проекцією тривимірного простору тіла на 

площину та являє собою модель, яка дає вірогідне уявлення про структуру, 

форму і взаємне розташування органів та систем людини, а під час 

рентгеноскопії – і про їхні функції [2, 3]. 

Рентгенівська комп'ютерна томографія (КТ) – це методика 

дослідження, заснована на вимірюванні і комп'ютерній обробці серій 

рентгенівських проекційних даних, знятих під різними кутами. Під час КТ 

можна робити пошарові знімки («зрізи») певної частини досліджуваного 

об’єкта (зокрема, певної частини тіла людини) [2, 3]. «Рентгенівське 

зображення при КТ одержують завдяки тому, що різні біологічні тканини 

мають різні коефіцієнти поглинання рентгенівських променів. Під час 

томографічного дослідження патологічні зміни можуть проявитись або 

ділянками з великим коефіцієнтом поглинання (пухлини, кальцинати), або з 

малим (зони деструкції), або чергуванням зон більшої і меншої густини» [2]. 

В основі більшості томографів лежить ідея, яка полягає в тому, що 

внутрішню структуру об’єкта можна уявити, отримавши ряд паралельних 

поперечних перерізів [75]. Тому в КТ використовується математична 
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реконструкція зображень, яке дозволяє розраховувати локальні ослаблення 

випромінювання у кожній точці досліджуваного об’єкта [10]. Метод 

отримання томографічного зображення містить 2 етапи: на першому – 

формуються проекційні дані, на другому за цими даними відновлюються 

зображення поперечного перерізу (зрізу). 

Якість рентгенівського комп’ютерного зображення є найважливішім 

діагностичним аспектом [11]. Характеристиками і параметрами такого КТ-

зображення є:  

- просторова роздільна здатність (яка залежить від геометричних 

параметрів томографії);  

- одиниці КТ-послаблення (одиниці Хаунсфілда – од. Х);  

- шум зображення, який характеризується стандартним відхиленням 

(од. Х) і обумовлений флуктуаціями числа рентгенівських квантів, які 

реєструються детектором (саме зміна шуму і показує вплив дози 

випромінювання на якість зображення КТ); 

- доза опромінення, отримувана об’єктом дослідження (пацієнтом), яка 

залежить від кількості знімків зроблених під час КТ, інтенсивності 

рентгенівського випромінювання (сили струму що подається на джерело 

рентгенівського випромінювання) і часу сканування одного знімку. Останні 

два параметри утворюють величину, названу експозицією. 

Етапи реконструкції КТ-зображень. Зареєстровані детектором під 

час сканування дані проходять попередню обробку (з метою компенсації 

неоднорідності системи детекторів корегувати артефакти, обумовлені 

підвищенням жорсткості випромінювання всередині біологічного об’єкта 

дослідження), в результаті отримуються так звані вихідні КТ-дані. 

Наступний етап – математична реконструкція КТ-зображень [10,11]. 

Отримані після реконструкції КТ зображення також піддаються 

математичній пост-обробці з метою зниження рівню шумів та артефактів, 

що виникли після реконструкції. 
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1.2. Принципи роботи та типи рентгенівських томографів, 

призначених для отримання зображення тривимірної структури 

біологічних систем 

 

В основі рентгенівської апаратури лежать три компоненти: 

рентгенівська трубка (джерело рентгенівського випромінювання), 

коліматор та приймач (детектор) [75 - 78]. Між ними знаходиться 

досліджуваний об’єкт (наприклад, пацієнт). Детектором може бути як 

звичайна фотоплівка, так і електронний детектор рентгенівського 

випромінювання. На сьогодні немає серійних перетворювачів 

безпосередньо з рентгенівського випромінювання в електричний сигнал, які 

б працювали в рентгенівському діапазоні довжин хвиль, тому в детекторі 

перед матрицями видимого діапазону світла ставлять люмінофорний екран, 

рентгенівський промінь засвічує люмінофор, матриця фіксує спалах 

люмінофору. Така схема накладає обмеження на максимальну роздільну 

здатність електронних приймачів. 

Можна виділити 4 основні типи рентгенівських комп’ютерних 

томографів залежно від конструкції [79]. Комп’ютерні томографи I 

покоління використовували одне джерело та 1 точковий приймач (рис. 1.1) 

та мали призначення – діагностування статичних (нерухомих) об’єктів. 

Процес реєстрації первинних даних для томограми комбінував у собі 

поступальний рух детектора та джерела з їх обертальним рухом після 

повного циклу поступального руху. Приймач та детектор, рухаючись 

лінійно, реєстрували 1 проекцію, потім система поверталась на певний кут, 

знову знімала проекцію, і так далі. Томографи І покоління мали простий 

алгоритм реконструкції. 

Такий метод потребував значного часу та сильно опромінював 

біологічний об’єкт, тому знайшов застосування лише у машинобудуванні, 

де використовувався для дослідження різних деталей. 
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Рис. 1.1. Схема томографа першого покоління 

 

У комп’ютерних томографах II покоління застосовувався набір з 

декількох детекторів (рис. 1.2). Не було необхідності, щоб джерело та 

детектори проходили поступально усю ширину отриманого проекційного 

зображення. 

 

Рис. 1.2. Схема томографів другого покоління. 
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Характерна відмінність цих томографів від томографів І покоління – 

використання віялоподібного пучка. 

У комп’ютерних томографах III покоління використовувались 

детектори, які могли прийняти сигнал від всього досліджуваного об’єкту 

(рис. 1.3). Стало достатньо лише синхронного обертального руху системи 

джерело – детектор. Сукупність детекторів перекривала повну ширину 

пучка рентгенівського випромінювання від джерела. 

 

Рис. 1.3. Схема томографа третього покоління. 

 

Комп’ютерні томографи IV покоління мають ще більшу кількість 

нерухомих детекторів, розташованих по колу (рис. 1.4), обертається лише 

джерело рентгенівського випромінювання, перекриваючи повне коло. Це 

дозволяє суттєво скоротити час оберту, проте, значного покращення якості 

томографічних зрізів,  у порівнянні з томографами третього покоління це не 

дає. 
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Рис. 1.4. Схема томографів четвертого покоління. 

 

Рентгенівське КТ загалом можна поділити на послідовну КТ, 

спіральну КТ та багатошарову (мультиспіральну та мультизрізову). У вище 

зазначених томографах ІІІ та ІV поколінь детектори розташовувалися в одну 

лінію, джерело випромінювало плоский пучок, а для отримання декількох 

зрізів вся система рухалася по осі z (перпендикулярно площині малюнку), 

це схема так званої спіральної томографії. . Спіральне сканування полягає в 

одночасному виконанні двох дій: .безперервному обертанні джерела 

рентгенівського випромінювання навколо об’єкта і безперервному ж 

поступальному рухові столу з пацієнтом, при цьому траєкторія пучка 

рентгенівського випромінювання, що проектується на пацієнта, набуває 

форми спіралі. Результат спірального сканування – безперервний обсяг 

даних, який може буде розділений на необхідну кількість зрізів заданої 

товщини за допомогою так званих алгоритмів формування томографічного 

зрізу або алгоритмів інтерполяції). Основна перевага спіральної КР полягає 

у значному прискоренні процесу сканування, оскільки часові інтервали між 

окремими циклами обертання рентгенівського джерела відсутні. 

Сканування однієї анатомічної області на таких томографах ІІІ, ІV поколінь 

може бути проведено протягом 15-25 с. 

Принцип об’ємного або безперервного сканування створює ширші 

можливості для пост-обробки отриманих даних, зокрема для перетворення 
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аксіальних томограм в багатоплощинні реформації і тривимірні зображення. 

Отримувані зображення не залежать від різної глибини вдиху або видиху 

пацієнта, а можливості побудови томограм з частковим взаємним 

накладанням зводять до мінімуму ступінчасті артефакти, властиві 

багатоплощинним реформаціям при КТ Результати дослідження у цьому 

випадку стають більш наочними, доступними для сприйняття не тільки 

фахівців – радіологів (рентгенологів), а й лікарів. Високоінформативні 

багатоплощинні реформації, одержувані при спіральній КТ, частково 

усунули дуже важливий недолік - обмеження діагностичних зображень 

тільки аксіальною проекцією і максимально зблизили можливості КТ і МРТ 

в цій галузі [80, 81]. Наприклад, КТ легень, проведена на спіральному 

томографі, триває усього 15 с і дихання затримувати потрібно одноразово 

[82]. 

Створені і використовуються детектори, що мають багато ліній 

детекторів, і для отримання томограми всього досліджуваного органу, 

достатньо лише одного оберту детектора. Такий режим роботи томографа 

називається режимом «конусного променя». Точні алгоритми 

реконструкції у цьому режимі з’явилися лише у 2000 роках і допускають 

лише деякі траєкторії руху системи «джерело-детектор». 

 

Рис. 1.5. Схема традиційної рентгенівської плівкової лінійної томографії 
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Разом з комп’ютерною томографією використовується традиційна 

рентгенівська плівкова лінійна томографія (рис. 1.5), де замість 

електронного детектора – плівка, яка рухається поступально. Нескладно 

показати, що проекції точок тіла, які лежать в площині, паралельній 

детектору, яка проходить через вісь обертання, при такому русі не  

зміщуються, на відміну від усіх інших. Тому на плівці отримується чітке 

зображення центрального зрізу тіла та розмиті в напрямку руху контури усіх 

інших органів. Перевагою традиційної плівкової томографії порівняно з 

комп’ютерними томографами IV покоління є простота в реалізації та нижче 

дозове навантаження на пацієнта. Разом з тим вагомим недоліком плівкової 

лінійної томографії є отримання лише 1 томографічного зрізу за сканування, 

низька роздільна здатність в площині перпендикулярній детектору, тіні від 

об’єктів що знаходились вище та нижче відповідного зрізу. В плівковій 

лінійній томографії неможливо використання комп’ютерних методів 

обробки зображень для покращення якості реконструкції томографічних 

зрізів. Разом з тим, класична томографія знайшла своє широке застосування 

у фтизіатрії [79, 91-95] завдяки простоті обладнання та прийнятній для 

діагностики якості. 

Якщо взяти за основу лінійний томограф але замість неперервного 

режиму роботи джерела рентгенівського випромінювання використати 

імпульсний режим, а неперервну реєстрацію рентгенівського 

випромінювання на плівці замінити цифровим детектором рентгенівського 

випромінювання, який також працює у імпульсному режимі, то можна 

використати комп’ютерні алгоритми для обробки зображень та 

реконструкції псевдотривимірної структури об’єкту [21], а не лише одного 

зрізу, як при лінійній томографії. Такий метод сканування носить назву 

томосинтез. Тобто, іншими словами, рентгенівський томосинтез. 

використовує ту ж саму технологію синхронного руху рентгенівського 

джерела і приймача (касети з плівкою), але замість останньої застосовується 
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цифровий приймач (плаский матричний детектор), а рентгенівське джерело 

працює в імпульсному режимі. У деяких випадках рухається тільки 

рентгенівський випромінювач, а цифровий детектор залишається 

нерухомим. Фактично, протягом кількох секунд послідовно виконується 

велика кількість рентгенографій у різних проекціях. Оскільки просторове 

положення рентгенівської трубки і цифрового приймача у кожний момент 

зйомки відоме, то це дає можливість за допомогою комп’ютерної обробки 

отриманого масиву зображень реконструювати пошарове зображення 

об’єкта дослідження. 

 

 

1.3. Фізична модель процесу затухання рентгенівського 

випромінювання, використовувана в комп’ютерній томографії 

 

Як відомо [84], для живого організму як фізичної системи характерна 

наявність різних структурних рівнів. Їх умовно поділяють на дві групи. 

Першу групу утворюють макроскопічні рівні. Серед них розрізняють: 

структурний рівень систем органів, рівень органів, рівень 

морфофункціональних одиниць органів, рівень тканин, систем клітин і 

неклітинних структур. До другої групи відносять мікроскопічні рівні: 

клітинний, субклітинний, молекулярний, атомний. При вивченні структури 

на будь-якому із згаданих макроскопічних рівнів використовується 

континуальна модель, згідно з якою організм розглядають як неоднорідний 

континуум. Саме на такій моделі організму ґрунтується комп’ютерна 

томографія. В цій моделі характеристикою структури є функція ( )x , де 

  – коефіцієнт затухання рентгенівського випромінювання, { , , }x x y z=  

радіус вектор деякої точки континуума. Визначення функції ( )x  для 

даного організму і є кінцевою метою комп’ютерної томографії з фізичної 

точки зору. Тому, вживаючи в даному випадку термін «встановлення 
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внутрішньої структури», мають на увазі визначення вигляду просторового 

розподілу ( )x . 

Як відомо [28], монохроматичний пучок рентгенівських променів 

при проходженні через однорідну речовину послаблюється внаслідок 

поглинання та розсіяння. Цей процес описується рівнянням Ламберта-

Бера [28]: 

 

 ( )0 exp ,I I l= −   (1.1) 

 

де 0I  - початкова інтенсивність пучка, I  - інтенсивність пучка, що пройшов 

крізь речовину, l  - товщина шару речовини. 

На практиці рідко мають справу як з монохроматичним 

рентгенівським випромінюванням, так і з однорідною речовиною, радше 

навпаки, випромінювання є немонохроматичним і речовина неоднорідна. В 

такому випадку лінійний коефіцієнт ослаблення залежить від спектрального 

складу випромінювання та від речовини [25, 26]. 

Для біологічних тканин значення коефіцієнта поглинання   є 

приблизно такими: для кісткової тканини 
10.480см −= , для м’язової - 

10.180см −= , для крові -  10.178см −=  і т.д. [83]. Відмінність значень   в 

різних точках організму дозволяє за допомогою рентгенівського 

випромінювання встановити взаємне розташування ділянок організму, що 

мають різні значення коефіцієнта  . 

Просторовий розподіл  ( )x  визначають з експерименту. Для цього 

об’єкт представляють у вигляді набору плоских паралельних шарів деякої 

товщини — томографічних зрізів. Орієнтація томографічних зрізів у 

просторі задається перпендикулярною їм віссю обертання системи 

“випромінювач — детектор”, яку зазвичай позначають віссю Z системи 

координат. Рентгенівським випромінюванням “просвічують” об’єкт під 

різними кутами в площині кожного зрізу, реєструючи або вимірюючи 
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детектором інтенсивність послабленого випромінювання за об’єктом, що 

пройшло крізь об’єкт. Ці виміри повторюють для сусідніх площин.  

Як зв’язані просторовий розподіл  ( )x  та експериментально виміряні 

дані? Нехай однією із згаданих площин є 0Z = . Для неї поряд із 

лабораторної системою координат ,x y  вводять рухому систему координат 

,x y  , направляючи вісь  y  вздовж пучка рентгенівського випромінювання. 

Позначаючи через   кут між осями x  та x , констатують очевидну рівність: 

 

 cos( ) sin( ),x x y =  +   (1.2) 

 

Рівняння (1.1) набуває вигляду: 

 

 ( )0( ) ( )exp ( , ) ,I x I x x y dy  = −    (1.3) 

де 0( )I x  - інтенсивність випромінювання за відсутності об’єкта. Вводять в 

розгляд величину 

 

 
0

( )
( )

( )

I x
x ln

I x







 
 
 
 


= −


, (1.4) 

 

називаючи її проекцією об’єкта. Із врахуванням формул (1.2) та (1.3) для 

проекції об’єкта записують рівняння [85]: 

 

 ( ) ( , ) ( ) ,x x y xcos ysin x dxdy    


−
= + −    (1.5) 

 

де ( )xcos ysin x  + −  - дельта функція. Маючи в своєму розпорядженні 

експериментально зареєстровану функцію ( )x  , ставлять за мету 

скориставшись рівнянням (1.5) знайти функцію ( , )x y . Іншими словами, 

кінцева мета – це розв’язок інтегрального рівняння (1.5). 
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Візуально функцію ( )x   подають у вигляді двовимірної діаграми. 

Осі x  та y   лежать в площині цієї діаграми, а значення ( , )x y  у різних 

точках згаданої площини передається інтенсивністю забарвлення цих 

ділянок. Таку діаграму називають томографічним перерізом деякого 

об’єкта. Сукупність таких перерізів утворюють тривимірне зображення 

даного об’єкта – томограму. Процес розрахунку ( , )x y  називають 

реконструкцією томограми об’єкта за його проекціями. При цьому різні 

способи розв’язку рівняння (1.5) об’єднують під назвою "Теорія 

реконструкції рентгенівських томографічних зображень" [79, 86]. 

 

 

1.4. Променеві навантаження при рентгенодіагностичних 

дослідженнях 

 

 

При взаємодії з біологічними системами іонізуюче випромінювання 

навіть у малих дозах здатне викликати суттєві цитогенетичні зміни в 

опромінених клітинах, що з часом можуть розвинутись у злоякісні пухлини. 

Наприклад при опромінені кісткового мозку з великою вірогідністю 

відбуваються одноударні хромосомні аберації, що можуть стати причиною 

лейкозу [2]. 

Шкідливий вплив іонізуючого випромінювання на пацієнта при 

рентгенодіагностичних дослідженнях може суттєво перевищити потенційну 

користь від такого виду діагностики. Міжнародною Комісією з 

радіологічного захисту ще у 1954 р. був сформульований критерій ALARA 

(скорочено з англ. «As Low As Reasonably Achievable» ) з метою мінімізації 

шкідливого впливу іонізуючого опромінення [9].  Для медицини взагалі цей 

критерій є принципом зниження дозового навантаження на пацієнта. 

Зокрема, через перевищення дозового навантаження велику частину 

рентгенографічних досліджень є недоцільно використовувати з метою 
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профілактичних обстежень (скринінгу). Потенційна користь від таких 

обстежень стає меншою за шкоду нанесену самим обстеженням. 

Перевищення дозового навантаження на пацієнта при комп'ютерній 

томографії є широко відомою проблемою. Наприклад, середнє дозове 

навантаження на пацієнта в США при КТ протягом 1996-2010 рр. складало 

близько 2,3 мЗв [87]. У таблиці 1.1 наведено середні значення дозового 

навантаження при різних видах томографічних досліджень. 

Таблиця 1.1 

Дозове навантаження на пацієнта при різних видах досліджень з 

використанням рентгенівського випромінювання [87] 

Тип рентгенографічного 

дослідження пацієнта 

Середнє дозове 

навантаження на 

дорослого 

пацієнта, мЗв 

Час отримання 

відповідної дози 

опромінювання з 

природніх джерел 

1 2 3 

Комп'ютерна томографія (КТ)  

(Черевна порожнина та Таз) 
10  3 роки 

Комп'ютерна томографія (КТ) 

(Черевна порожнина та Таз, 

повторюється з і без контрастного 

матеріалу) 

20  7 років 

Комп'ютерна томографія (КТ) 

(колонографія) 
6  2 роки 

Рентгенографія шлункового тракту 6-8  2-3 роки 

Рентгенографія хребту 1,5  6 місяців 

Комп'ютерна томографія (КТ) - 

Мозок 
2  8 місяців 

Комп'ютерна томографія (CT) - 

Мозок, з контрастним матеріалом 
4  16 місяців 

Комп'ютерна томографія (КТ) – 

Спинний мозок 
6  2 роки 

Комп'ютерна томографія (КТ) - 

Грудна клітина 
7  2 роки 
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Таблиця 1.1 (продовження) 

1 2 3 

Комп'ютерна томографія (КТ) - 

Скринінг раку легенів 
1,5  6 місяців 

Інтраоральний рентген 0,005  1 день 

Коронарна Комп'ютерна томографія, 

Ангіографія (CTA) 
12  4 роки 

Позитронна емісійна томографія - 

Комп'ютерна томографія (ПЕТ/КТ) 
25  8 років 

Мамографія 0,4  7 тижнів 

 

Як можна бачити з таблиці, дозове навантаження при деяких 

дослідженнях у десятки разів перевищує річні норми опромінення, яке 

отримується з природніх джерел, таких як сонячне випромінювання, 

природні радіоактивні матеріали. Проте відмовитись від таких досліджень 

неможливо через їхню високу діагностичну цінність. Навпаки, існує 

потреба у ще більшому розповсюдженні таких діагностичних методів, 

наприклад, для профілактичного скринінгу захворювань, наприклад, раку 

легень. Так, показано [91], що регулярний обов’язковий скринінг раку 

легень з використанням комп’ютерної томографії зміг би суттєво зменшити 

рівень смертності від цього захворювання, збільшивши вірогідність 

раннього діагностування пухлини. Проте, зважаючи на високу дозу 

опромінення, шкода організму від такого дослідження переважає над 

потенційною користю і на даний момент такі дослідження є недоцільними. 

Таким чином з аналізу вище зазначеного можна зробити висновок: 

проблема зниження дозового навантаження у комп’ютерній томографії 

стоїть дуже гостро. Зменшення дозового навантаження дозволило б знизити 

шкідливий впливи на пацієнтів у існуючих дослідженнях, а також 

використати нові методи для профілактичного скринінгу, виявляючи 

захворювання на ранніх стадіях. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ, ТРАДИЦІЙНИХ ДЛЯ 

КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ. 

 

2.1. Критерій стійкості методів реконструкції в рентгенівській 

комп’ютерній томографії з точки зору теорії некоректних задач 

 

Як уже згадувалось в п. 1.1, отримання томографічних зрізів зводиться 

до розв’язку інтегрального рівняння (1.5). Перепишемо це рівняння в 

операторному вигляді: 

 

,A =       (2.1) 

 

 Функції   та   розглядатимемо як елементи множин   і  , тобто 

 

,      (2.2) 

 

.       (2.3) 

 

Перетворимо ці множини на метричні простори введенням 

відповідних відстаней між елементами: 

 

1 2( , )        (2.4) 

 

1 2( , )        (2.5) 

 

 У прийнятих нових термінах задача полягає у визначенні елемента   

за відомим елементом  . Такі задачі, називають оберненими. 
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 Елемент (функція)   визначається експериментально. Це означає, що 

його значення відомо з певною похибкою. Відповідно і функцію   ми 

визначаємо наближено. 

 Позначимо через 0( , )x y  точне значення функції ( , )x y  і введемо 

похибку наближеної функції: 

 

0( , ),    =      (2.6) 

 

Підставивши функціє 0( , )x y в рівнянні (2.1), отримуємо 0 - точне 

значення функції ( ')x  

 

0 0,A =         (2.7) 

 

Похибку функції ( ')x  визначимо виразом: 

 

0( , ),      =          (2.8) 

 

Похибка експерименту   являє собою верхню межу значень ,  що 

описується нерівністю: 

 

.          (2.9) 

 

Через те, що функція ( ')x  визначається з експерименту, ця задача 

виявляється некоректною.  

Задача знаходження   за відомими   називається коректно 

поставленою, якщо вона відповідає наступним вимогам: 

1. для кожного   існує розв'язок  , 
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2. розв'язок єдиний, 

3. розв’язок стійкий відносно малих варіацій  . 

Позначимо через 
M  підмножину множини M , для елементів якої 

виконується умова: 

 

( , )A    
     (2.10) 

 

Згідно з цією умовою кожен з елементів цієї підмножини в межах 

експериментальної похибки можна розглядати як розв’язок рівняння (2.1). 

Тим самим порушується умова (2), бо тепер виходить, що елементові   

відповідає декілька розв’язків. Крім того, деякі із цих розв’язків можуть 

виявитися нестійкими. Таким чином, для випадку, коли функція   

визначається з експерименту, задача розв’язку рівняння (2.1) є 

некоректною. Для розв’язання таких задач в математичній фізиці існує 

спеціальний розділ, що називається «Теорія некоректних задач» 

[12, 96, 97, 103, 106, 107, 108]. Ця теорія дає відповідь на питання, який з 

елементів множини M  вважати наближеним розв’язком рівняння (2.1), 

який відповідає даному (наближеному) елементові  . 

Зрозуміло, що такий наближений розв’язок   при зменшенні 

похибки експерименту повинен прямувати до точного розв’язку. Тобто 

повинна виконуватись умова: 

 00
lim ( , ) 0M  
→

=   (2.11) 

Надалі умову 1.23 будемо використовувати як критерій стійкості 

методів реконструкції в рентгенівській комп’ютерній томографії. 

Спробуємо перевірити на відповідність умові стійкості традиційні для 

комп’ютерної томографії методи реконструкції. 
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2.2. Математичні методи що традиційно використовуються при 

реконструкції рентгенівських комп’ютерних томограм 

 

2.2.1. Алгоритми реконструкції рентгенівських томограм що базуються 

на методі оберненого проеціювання 

 

Розглянемо алгоритми,  що використовуються для реконструкції 

рентгенівських томограм.  Найпростішим та найрозповсюдженішим є метод 

оберненого проеціювання. При використанні цього методу вихідним 

виразом є двомірне Фур'є-перетворення в полярних координатах [85, 112]: 

 

0

( , ) ( , )exp 2 ( ) ,x y r r xcos ysin r drd


      


−

 
 = +    (2.12) 

 

Записують вираз (2.12) у вигляді: 

 

*

0

( , ) ( ') ,x y x d


  =      (2.13) 

 

де x  визначається виразом (1.2). Відповідно для функції *( ')x  отримується 

співвідношення: 

 

*( ) ( , )exp 2 ,x r x r r dr   


−

  =     (2.14) 

 

Відзначимо, що нескінченне інтегрування в цьому виразі замінюють 

кінцевим: 

 

*( ) ( , )exp 2 ,
R

R

x r x r r dr   
−

  =     (2.15) 
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Далі доводять, що формулу (2.15) можна представити у вигляді виразу: 

 

*( ) ( ) ( ) ,
R

R

x x p x x dx  
−

= −       (2.16) 

 

в якому функція ( )p x  визначається формулою 

 

2 2( ) 2sinc(2 ) sinc ( ) ,p x R Rx Rx 
 

= −      (2.17) 

 

Функція *( )x   називається фільтрованою проекцією, при цьому 

величину R  можна назвати параметром фільтрації. 

Формули (2.13) і (2.16) є розв’язком рівняння (2.12).  Як видно з 

наведеної схеми розрахунку, ключовим пунктом у методі оберненого 

проеціювання є заміна нескінченного інтегрування кінцевим. 

Спробуємо схематично пояснити суть методу оберненого 

проеціювання. Під час зняття томограми на детекторах отримується 

інтегральне зображення вздовж ходу променю (рис. 2.1(а)), під час 

реконструкції отримане значення інтенсивності, додається усім пікселям, 

що були на шляху відповідного променю, з геометричних міркувань можна 

зрозуміти, що після повторення цієї процедури для усіх кутів та нормування 

інтенсивності, отримуюеться зображення, схоже на початковий зріз 

(рис. 2.1(б)). Проте є певні проблеми з чіткістю реконструйованих зрізів: 

краї стають розмитими (рис. 2.1(в, г)). Щоб цього уникнути використовують 

різні алгоритми, наприклад, алгоритм оберненого проеціювання з 

фільтрацією [104, 105, 120]. На сьогодні – це найпоширеніший метод 

реконструкції рентгенівських комп’ютерних томограм. 

Суть фільтрації полягає у підсиленні контурів на проекціях перед 

оберненим проеціюванням (рис. 2.1 (д, ж)). Фактично обернене 
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проеціювання є фільтром високих частот, попередня фільтрація таким 

фільтром низьких частот допомагає компенсувати ефект розмиття. На 

рис. 2.2 зображено процес симуляції оберненого проеціювання з 

фільтрацією та без неї. 

 

Рис.2.1. Обернене проеціювання. Отримання рентгенівської 

проекції (а), обернене проеціювання (б), розмиті контури як результат 

оберненого проеціювання (в), профіль зображення при реконструкції 

методом оберненого проеціювання (г), оригінальний профіль проекції (д) 

та відфільтрований (ж) 
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Рис. 2.1. Симуляція оберненого проеціювання з 

фільтрацією (б, г, ж, і) та без (а, в, д, з). 
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2.2.2. Ітеративні алгоритми реконструкції рентгенівських 

комп’ютерних томограм 

 

Робиться перехід від неперервного розподілу ( )x  до дискретного 

розподілу коефіцієнту ,x y . Відповідно від інтегрального рівняння до 

системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 

11 1 1 1 1

21 1 2 2 2

1 1

...

...

... ... ... ... ...

...

N

N

MN N NM

    

    

    

+ + =

+ + =

+ + =

   (1.12) 

Ітеративний метод полягає у розв’язанні цієї системи лінійних 

алгебраїчних рівнянь методом послідовних наближень – ітерацій 

[100, 109, 110, 114]. Для отримання нульового наближення 

використовується обернене проеціювання. Отриманий масив вокселів 

проектується так, ніби його помістити між реальним джерелом та 

детектором (на відміну від оберненого, пряме проеціювання дає точний 

результат(точність залежить лише від заокруглення, пов’язаного з 

дискретністю масиву вокселів). Отримаємо 2 набори проекцій: від 

реального об’єкту (рис. 2.3(а)) та від реконструйованого нульового 

наближення (рис. 2.3(б)). Тепер треба відняти наближені проекції від 

реальних знімків (рис. 2.3(в)), в результаті чого отримується коригуюче 

зображення – фактично проекція похибки нульового наближення. Далі 

треба виконати алгоритм оберненого проеціювання вже для нього та додати 

до нульового наближення. Ці ітерації повторюють кілька разів. Ітеративний 

алгоритм менш чутливий до траєкторії руху системи на відміну від 

оберненого проеціювання.  
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Рис. 2.3. Ітеративний алгоритм реконструкції томограми. Оригінальні дані 

на проекції (а), результати проеціювання нульового наближення (б), 

різниця оригінальних даних та нульового наближення що має бути 

використана для корекції (в). 

 

 

2.3.  Аналіз стійкості методу оберненого проеціювання 

    

Оскільки вхідні дані, які використовуються при реконструкції 

томографічних зрізів, є експериментальними, а значить, є наближеними, 

зрізи, отримані в результаті реконструкції також виходять наближеним. 

Вочевидь, для зрізу як і для будь-якої наближеної функції мусить 

виконуватись умова (2.11), тобто, коли похибка вхідних даних прямує до 

нуля, наближений розв’язок мусить прямувати до точного [16]. Якщо умова 

(2.11) виконується, то в прийнятій термінології говорять, що наближений 

розв’язок (в даному випадку – томографічний зріз) є стійким. 

Перевіримо, чи виконується (2.11) для томографічних зрізів, 

отриманих за допомогою алгоритму оберненого проеціювання. Іншими 

словами – перевіримо згаданий алгоритм реконструкції на стійкість. 

Для такої перевірки в нашому розпорядженні повинна бути точна 

функція 0( , )x y . Згідно умови (2.11) саме поведінка відхилення наближеної 

функції ( , )x y від 0( , )x y  визначає стійкість розв’язку – в нашому 

розпорядженні повинен бути якийсь об’єкт, який може служити еталоном 

для порівняння. Таким еталоном в даній роботі є фантом Шепа-Логана, який 
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традиційно використовується при перевірці ефективності методів 

реконструкції[20, 60]. Фантом наближено моделює структуру головного 

мозку людини. Зображення фантому представлено на рис. 2.4 

 

 

Рис. 2.4: Фантом Шепа-Логана [98, 134] 

 

У розділі 1 згадувалось про те, що інтенсивність у певній точці 

площини рисунка пропорційна значенню функції 0( , )x y  у цій точці. 

Позначимо через ( , )P x y  функцію, яка відповідає фантомові. Функцію 

представлено на рис. 2.5.  

 

Рис. 2.5: Вигляд функції ( , )P x y  
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Функція ( , )P x y  в подальшому відіграватиме роль точної функції 

0( , )x y . Щоб отримати проекцію фантома, його необхідно «опромінити», 

тобто ввести в розгляд деяку функцію ( ) ( , )x x  =   ,  підставивши ці 

функції в рівняння (2.13) і розв’язавши його, ми отримаємо проекцію 

фантома – або його радонівський образ. 

Зрозуміло, що згадана функція мусить мати всі риси функції, 

отриманої експериментально. Зокрема, вона повинна бути наближеною – 

визначатись з певною похибкою  . 

Як наявність такої похибки реалізувати в нашому чисельному 

експерименті, який призначається для перевірки стійкості методу 

реконструкції томографічних зрізів? Підставляючи функцію ( , )P x y  в 

рівняння (2.14), отримуємо функцію 

 

 ( , ) ( , ) ( cos( ) sin( ) )
P P

x x y x y x dxdy     = + −    (2.19) 

 

Наближену функцію ( , )x   , яка в нашому чисельному експерименті 

характеризуватиме «опромінення» фантома отримуватимемо «псуючи» 

функцію ( )P x  . Для цього будемо генерувати довільний шум заданої 

інтенсивності та додавати його до точних даних ( )P x   

 

 ( ) ( ) noisePx x  = +    (2.20) 

 

де  noise  відповідає вимозі: 

 

 maxnoise N    (2.21) 

 

де maxN – вибраний максимальний рівень шуму. На рис. 2.6 зображено 

вигляд ( )P x   та ( )x  при рівні шуму max 0.1N = . 
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Метричний простір   вважатимемо гільбертовим, тобто похибку  

 

 ( , )P    =    (2.22) 

 

розраховуватимемо за формулою 

 

 2

1

1
( )

N

P
j

  
=

= −


  (2.23) 

 

де N – кількість елементів у множині  . 

 

Рис. 2.6: Вигляд функцій ( , )x    та ( )P x   при рівні шуму N=2.0 

 

Знайдену таким чином функцію ( , )x    підставляємо в рівняння 

(2.13) і, розв’язуючи його, отримуємо наближену функцію ( , )x y . 

Результати реконструкції та функція ( , )x y  при різних значеннях 

рівню шуму приведена на рис. 2.7 - N=0.0 - відсутність шуму, рис. 2.8 – 

N=0.8, рис. 2.9 – N = 2.0. 
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Рис. 2.7. Результати реконструкції та вигляд функції ( , )x y  при відсутності 

шуму, кількість проекцій – 32 

 

 

 

Рис. 2.8 Результати реконструкції та вигляд функції ( , )x y  при шумі 

N=0.9, кількість проекцій - 32 

 

 

Рис. 2.9 Результати реконструкції та вигляд функції ( , )x y  при шумі 

N=2.0, кількість проекцій – 32 
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Для зручності приведено меридіональні перерізи томографічного 

зрізу на різній висоті при N=0.0 (рис. 2.10), N=0.8 (рис. 2.11), N=2.0 (рис. 

2.12). 

 

 

Рис. 2.10: Меридіональний переріз оригінального фантому та 

реконструйованого при відсутності шуму ( ( ) ( )Px x =  ) 

 

 

 

Рис. 2.11. Меридіональний переріз оригінального фантому та 

реконструйованого при рівні шуму max 0.8N =  
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Рис. 2.12. Меридіональний переріз оригінального фантому та 

реконструйованого при рівні шуму max 2.0N =  

 

Усі розрахунки виконували за допомогою стандартних реалізацій, 

алгоритму оберненого проеціювання, на програмному забезпеченні 

написаному на мові програмування Python. 

Метричний простір  , як і простір  , вважатимемо гільбертовим, 

записуючи для похибки: 

 

( , )M M P   =
     (2.24) 

вираз: 

 

2

1

1
( )

N

M P

j

  
=

= −



     (2.25) 

 

За визначенням, N – кількість елементів у множині  , тобто число 

пікселів для вибраного фантома. 
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Рис. 2.13: Залежність похибки   від  для 32 проекцій. 

 

У формулі (2.23) для кількості елементів у множині   використано 

те ж позначення, що й для множини  , підкреслюючи  тим самим, що ці 

кількості  при розрахунку повинні бути однаковими. 

На рис. 2.13 приведено отриману залежність   від  . За умовою 

стійкості функція  

( )f  =       (2.26) 

мусить прямувати до нуля при 0 → . Однак, як видно з рис. 2.10, ця умова 

не виконується. Це означає, що розв’язок, отриманий за алгоритмом 

оберненого проеціювання є нестійким.  

Чому ж тоді виявлена нами нестійкість не заважала дотепер 

використанню алгоритму оберненого проеціювання? Як це видно з 

рис. 2.13, це відбувається завдяки тому, що відносна похибка 

реконструйованого томографічного зрізу дорівнює похибці експерименту. З 

аналізу того ж рисунку випливає, що усі спроби зменшити похибку 

експерименту при збереженні для реконструкції алгоритму оберненого 
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проеціювання не приведуть до збільшення точності томографічного зрізу та 

зменшення рівня його «зашумленості». 

Оскільки алгоритм оберненого проеціювання сильно залежить від 

кількості проекцій, що використовується, перевіримо ці ж самі результати 

для різної кількості проекцій. Кількість проекцій у попередніх 

експериментах становила 32. Реконструюємо фантом для 64 та 128 

проекцій. Відповідні результати реконструкції представлено на рис 2.14-

2.16  - 64 проекції, рис. 2.17 - 2.19 – 128 проекцій.  

 

 

Рис. 2.14 Результати реконструкції та вигляд функції ( , )x y при відсутності 

шуму, 64 проекції 

 

 

Рис. 2.15 Результати реконструкції та вигляд функції ( , )x y  при шумі 

N=0.9, 64 проекції  
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Рис. 2.16 Результати реконструкції та вигляд функції ( , )x y  при шумі 

N=2.0, 64 проекції 

 

 

Рис. 2.17 Результати реконструкції та вигляд функції ( , )x y   при 

відсутності шуму, 128 проекцій 
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Рис. 2.18 Результати реконструкції та вигляд функції ( , )x y   при шумі 

N=0.9, 128 проекцій 

 

Рис. 2.19 Результати реконструкції та вигляд функції ( , )x y   при шумі 

N=2.0, 128 проекцій 

 

Реконструювання томографічних зрізів, як вже згадувалось, - це 

розв’язок відвідного інтегрального рівняння. Нестійкість цього розв’язку, як 

відомо, проявляється у появі значних флуктуацій. По відношенню до 
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томографічних зрізів це означає, що останні стають сильно «зашумленими», 

що ми і спостерігається на рис. 2.7. 

Залежність ( , )проекційf N  =  проаналізовано на рис. 2.20. Можна 

дійти висновку, що навіть при відсутності похибки та великій кількості 

проекцій результат реконструкції рентгенівських томограм не збігається до 

точного. Також варто зазначити що збільшення кількості проекцій має 

вплив лише в певних межах, подальше збільшення кількості проекцій майже 

не впливає на якість реконструкції. 

У традиційному випадку для реконструкції в рентгенівській 

комп’ютерній томографії використовуються проекції, зняті під кутами від 

0° до 180°. Така геометрія сканування дає найкращі результати 

реконструкції. Перевіримо це твердження, виконавши для прикладу 

реконструкцію по 32 проекціям, але з меншим діапазоном кутів. 

 

 

Рис. 2.20 Залежність похибки реконструйованих томограм від кількості 

проекцій за різних значень похибки проекцій. 
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На рис. 2.21 – 2.22 представлено результати реконструкції при 

діапазоні сканування 135°. Можна сказати що якість реконструкції 

погіршилась, але не суттєво, деякі тестові об’єкти виглядають 

розмитими. 

 

Рис. 2.21. Результати реконструкції та вигляд функції ( , )x y   

отримані методом оберненого проеціювання для значення похибки 

Δ = 0.0 (відсутність шуму), діапазон кутів сканування - 135°. 

 

Рис. 2.22: Меридіональні перерізи результатів реконструкції, отримані 

методом оберненого проеціювання для значення похибки Δ = 0.0 

(відсутність шуму), діапазон кутів сканування - 135°. 

 

На рис. 2.23 – 2.24 представлено результати реконструкції при 

діапазоні сканування 90°. Можна сказати, що якість реконструкції 
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погіршилась суттєво, лише половина тестових об’єктів залишилась 

видимою. Якість суттєво залежить від того, чи був освітлений тестовий 

об’єкт повністю. 

 

Рис. 2.23: Результати реконструкції та вигляд функції ( , )x y   отримані 

методом оберненого проеціювання для значення похибки Δ = 0.0 

(відсутність шуму), діапазон кутів сканування - 90°. 

Рис. 2.24: Меридіональні перерізи результатів реконструкції, отримані 

методом оберненого проеціювання для значення похибки Δ = 0.0 

(відсутність шуму), діапазон кутів сканування - 90°.  

 

На рис. 2.25 – 2.26 представлено результати реконструкції при 

діапазоні сканування 45°. Можна сказати що якість реконструкції є 

неприйнятною, контури об’єктів майже повністю втрачено. 
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Рис. 2.25: Результати реконструкції та вигляд функції ( , )x y   

отримані методом оберненого проеціювання для значення похибки Δ = 

0.0 (відсутність шуму), діапазон кутів сканування - 45°. 

 

 

Рис. 2.26: Меридіональні перерізи результатів реконструкції, отримані 

методом оберненого проеціювання для значення похибки Δ = 0.0 

(відсутність шуму), діапазон кутів сканування - 45°. 

 

Таким чином, аналізуючи результати реконструкції, можна дійти 

висновку, що якість реконструкції при використанні методу оберненого 

проеціювання суттєво залежить від вибраної геометрії сканування та 

накладає вимоги на мінімальний діапазон кутів сканування і мінімальну 

кількість проекцій.   
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОД РЕКОНСТРУКЦІЇ РЕНТГЕНІВСЬКИХ КОМП’ЮТЕРНИХ 

ТОМОГРАМ, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ТЕОРІЇ НЕКОРЕКТНИХ 

ЗАДАЧ 

 

У розділі 2 показано, що томографічні зрізи, реконструкція яких 

виконана за алгоритмом оберненого проеціювання, є нестійким. Як уже 

згадувалось, згадані зрізи є розв’язком оберненої задачі, сформульованої 

рівнянням (1.5). Стійкість такого  розв’язку забезпечується застосуванням 

підходів теорії некоректних задач. У згаданому алгоритмі ці підходи 

залишено поза увагою. Тому не дивно, що отриманий розв’язок виявився 

нестійким. Натомість, в даному розділі, ми намагатимемось будувати 

розв’язок рівняння (1.5), ґрунтуючись на рекомендаціях теорії некоректних 

задач. Нами обрано один із рекомендованих  цією теорією алгоритмів, а 

саме: алгоритм тихонівської  регуляризації [12, 96, 97, 101]. 

 

3.1.  Регуляризація за Тихоновим як метод розв’язку некоректної задачі. 

 

Будемо вважати наближеним розв’язком рівняння (2.1) елемент   

на якому так званий згладжувальний функціонал 

 

 ( )2, ( , )       
   =  +    (3.1) 

 

досягає своєї нижчої границі.  

У виразі (3.1) ( )  - це функціонал, що носить назву стабілізуючого 

функціоналу, а   - константа, що називається параметром регуляризації. 

Цей параметр визначається із умови 

 

( , )A     
    (3.2) 
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число ( , )A    називають нев’язкою рівняння (2.1) на елементі  . 

Приймаючи для стабілізуючого функціоналу вираз: 

 

0( , )      =          (3.3) 

 

і мінімізуючи для цього випадку функціонал (3.1), отримують для 

визначення наближеного розв’язку рівняння: 

 

* * ,A A A  + =      (3.4) 

 

де *A  - оператор, спряжений з оператором A . Описана процедура 

знаходження наближеного розв’язку рівняння (2.1) носить назву 

регуляризації за Тихоновим, а отриманий цим методом розв’язок 

називається регуляризованим розв’язком. 

 

 

3.2. Використання Тихонівської регуляризації для реконструкції 

рентгенівських комп’ютерних томограм. 

 

 

Мета розрахунків, виконаних у даному розділі, полягає в тому щоб 

«пристосувати»  даний алгоритм до розв’язку конкретної задачі що нас 

цікавить, а саме: задачі реконструкції рентгенівських комп’ютерних 

томограм [18]. Для цього перепишемо рівняння (1.5) у вигляді: 

 

( , ; , ) ( , ) ( , ).K x x y x y dxdy x   =                                 (3.5) 

 

Відповідно маємо: 
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* ( , ; , ) ( , ) ,A A K x y X Y X Y dXdY =                   (3.6) 

де прийнято позначення: 

 

( , ; , ) ( , ; , ) ( , ; , ) .K x y X Y K x x y K x X Y dx d  =               (3.7) 

 

Праву частину рівняння (2.1) записуємо у вигляді: 

 

* ( , ; , ) ( , ) .A K x x y x dx d    =         (3.8) 

 

Рівність (2.3) набуває вигляду: 

 

2 2( , ; , ) ( ., ) ( )dx d K x x y x y dxdy x    
 


− =                    (3.9) 

 

Виконаємо наближену заміну  -функції в рівнянні: 

 

2

2

( )
( ) exp ,

2

xcos ysin x
xcos ysin x A

h

 
  

 
 
  

+ − 
+ −  −               (3.10) 

 

де h  - ширина рентгенівського пучка. Константу A  визначаємо з 

рівняння: 

 

1,dx


−

=                   (3.11) 

 

 

Після підстановки (3.10) у (3.11), і інтегрування маємо: 

 

1
.

2
A

h 
=                   (3.12) 
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Рівняння (1.5), після заміни  -функції виразом (3.6) приймає вигляд 

(3.1) з ядром: 

2

2

1 ( )
( , ,; , ) exp .

22

xcos ysin x
K x x y

hh

 




 
 
  

+ − 
= −           (3.13) 

 

Підставляючи рівність (3.13) у вирази (3.6 – 3.8), і враховуючи, що в 

алгоритмі тихонівської регуляризації невідома функція ( , )x y  визначається 

з рівняння (3.4), отримуємо, що для даного конкретного – реконструкції 

зображень, це загальне рівняння набуває вигляду. 

 

2

2

2

2

2

2

1 ( )
exp

22

( )
exp ( , ) ( , )

2

1 ( )
exp ( , ).

22

xcos ysin x
dXdY dx d

hh

Xcos Ysin x
X Y X Y

h

xcos ysin x
dx d x

hh

 




 
 

 
  



 
 
   

 
 
  

 
 
  

+ − 
− 

+ − 
 − + =

+ − 
= − 

   

 

      (3.14) 

 

Рівняння ж (3.9) має вигляд: 

 


2

2

2
.

1 ( )
exp ( , ) ( , )

22

Xcos Ysin x
dx d X Y dXdY x

hh

 
   




 + −
 −  − =   

  
    (3.15) 
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3.2. Методика і результати чисельного експерименту 

 

Алгоритм чисельного експерименту являє собою послідовність 

наступних етапів: 

1) Вибираємо математичний фантом з відомим розподілом 

інтенсивності 0( , )x y . 

2) Користуючись виразом (2.14), розраховуємо значення ( )x   для 

цього фантому. Позначимо його як 0 ( )x   . 

3) "Псуємо" функцію 0 ( )x   , вводячи замість неї деяку наближену 

функцію ( )x   із заданою похибкою  , яку розраховуємо за допомогою 

виразу (2.22). 

4) Підставляємо значення функції   в інтегральне рівняння (2.13), 

вирішуємо його, отримуємо функцію  відповідну функції  . 

5) Розраховуємо похибку  , використовуючи формулу (2.24). 

Нами було вибрано фантом Шепа-Логана, який традиційно 

використовується при перевірці ефективності методів 

реконструкції [98, 134]. Фантом наближено моделює переріз головного 

мозку людини. 

 

Рис. 3.1: Фантом Шепа-Логана [98, 134] 
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При використанні варіаційного методу проведено 

дискретизацію  [102]  задачі: інтеграли у виразах (3.14-3.15) замінено на 

суми, в результаті чого інтегральне рівняння (3.14) було зведено до системи 

алгебраїчних рівнянь. При цьому оператор A замінено матрицею. Розмір 

фантому складав 32х32 пікселі, відповідно розмірність матриці A 

дорівнювала 1024х1024. 

При розрахунку відстані   між функціями, вважаємо що останні є 

елементами метричного простору. Досліджуємо інтервал похибок 

[0;0.2].  

Для кожного з вибраних значень   розраховуємо параметр 

регуляризації   . Для довільно вибраного значення   розв'язуємо систему 

алгебраїчних рівнянь, що замінює інтегральне рівняння (3.14), далі 

отриманий розв'язок  підставляємо у вираз (3.15)  і обчислюємо різницю 

2( , )R A    = . Підбираємо таке значення min
 ,  яке відповідає мінімуму 

цієї різниці. Відповідне йому   і приймається як розв'язок системи рівнянь. 

Процедура знаходження параметра регуляризації проілюстрована на 

рис. 3.2, де представлена залежність ( )R   для 0.1= . Згідно з цим графіком 

параметр регуляризації у даному випадку дорівнює 52 10 −=  . 

 

Рис. 3.2: Визначення параметра регуляризації. 
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На рис. 3.3 показано, який вигляд має реконструйований фантом при 

відсутності похибки. На рис. 3.4 представлено поперечні перерізи 

реконструйованого фантому.  

 

Рис. 3.3. Результати реконструкції та вигляд функції ( , )x y   отримані 

варіаційним методом для значення похибки Δ = 0.0 (відсутність шуму).  

 

 

Рис. 3.4. Поперечні зрізи результатів реконструкції отримані 

варіаційним значення похибки Δ = 0.0 (відсутність шуму). 
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Добре видно, що за відсутності похибки Δ якість реконструкції 

варіаційним методом суттєво вища за метод оберненого проеціювання. 

Розглянемо тепер результати реконструкції варіаційним методом 

при наявності похибки Δ. На рис. 3.5 показно, який вигляд має 

реконструйований фантом при Δ=0.05 (мала похибка). На рис. 3.6 

представлено поперечні перерізи реконструйованого фантому. 

 

Рис. 3.5. Результати реконструкції та вигляд функції ( , )x y отримані 

варіаційним методом для значення похибки Δ = 0.05 (малий шум).  

 

Рис. 3.6. Поперечні зрізи результатів реконструкції отримані 

варіаційним методом для значення похибки Δ = 0.05 (малий шум). 
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На рис. 3.7 показано, вигляд реконструйованого фантому при Δ=0.1 

(помірний шум). На рис. 3.8 представлено поперечні перерізи 

реконструйованого фантому. 

 

Рис. 3.7. Результати реконструкції та вигляд функції ( , )x y отримані 

варіаційним методом для значення похибки Δ = 0.1 (помірний шум). 

 

 

Рис. 3.8. Поперечні зрізи результатів реконструкції отримані варіаційним 

методом для значення похибки Δ = 0.1 (помірний шум). 
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Введемо дуже високий шум Δ=1.0.  На рис. 3.9 показано вигляд 

реконструйованого фантому. На рис. 3.10 представлено поперечні перерізи 

реконструйованого фантому. 

 

Рис. 3.9. Результати реконструкції та вигляд функції ( , )x y  отримані 

варіаційним методом для значення похибки Δ = 1.0 (великий шум). 

 

 

Рис. 3.10. Поперечні зрізи результатів реконструкції отримані варіаційним 

методом для значення похибки Δ = 1.0 (великий шум). 

 

Як і в розділі 2, для методу оберненого проеціювання, спробуємо 

проаналізувати залежність варіаційного методу реконструкції від діапазону 
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кутів сканування. На рис. 3.11 – 3.12 представлено результати реконструкції 

при діапазоні сканування 135°. Можна сказати, що якість реконструкції 

майже не змінилась в порівнянні з результатами отриманими при 

використанні повного діапазону кутів сканування.  

 

Рис. 3.11. Результати реконструкції та вигляд функції ( , )x y  отримані 

варіаційним методом для значення похибки Δ = 0.0 (відсутність шуму), 

діапазон кутів сканування - 135°. 

 

 

Рис. 3.12. Меридіональні перерізи результатів реконструкції, отримані 

методом оберненого проеціювання для значення похибки Δ = 0.0 

(відсутність шуму), діапазон кутів сканування - 135°. 
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На рис. 3.13 – 3.14 представлено результати реконструкції при 

діапазоні сканування 90°. Знову не видно суттєвих проблем в якості 

реконструкції. 

 

 

Рис. 3.13. Результати реконструкції та вигляд функції ( , )x y  отримані 

варіаційним методом для значення похибки Δ = 0.0 (відсутність шуму), 

діапазон кутів сканування - 90°. 

 

 

Рис. 3.14. Меридіональні перерізи результатів реконструкції, отримані 

варіаційним методом для значення похибки Δ = 0.0 (відсутність шуму), 

діапазон кутів сканування - 90°.  
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На рис. 3.15 – 3.16 представлено результати реконструкції при 

діапазоні сканування 45°. Вже видно незначне розмиття контурів погано 

просвічених об’єктів, проте якість реконструкції все ще залишається 

прийнятною. 

 

 

Рис. 3.15: Результати реконструкції отримані варіаційним методом 

для значення похибки Δ = 0.0 (відсутність шуму), діапазон кутів 

сканування - 45°. 

  

Рис. 3.16: Меридіональні перерізи результатів реконструкції, отримані 

варіаційним методом для значення похибки Δ = 0.0 (відсутність шуму), 

діапазон кутів сканування - 45°. 
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З аналізу наведених на рис. 3.11 – 3.16 результатів реконструкції 

можна дійти висновку, що при використанні варіаційного методу геометрія 

сканування не впливає суттєво на результат реконструкції, а отже 

варіаційний метод можливо використовувати в таких ситуаціях, коли метод 

оберненого проеціювання є неприйнятним. 

На рис. 3.17 приведено залежність похибки реконструйованого 

томографічного зрізу δµ від похибки експерименту Δ для варіаційного 

методу і методу оберненого проеціювання. Як бачимо з даного графіку, 

умова збіжності не виконується у випадку використання методу оберненого 

проеціювання і виконується для варіаційного методу. Іншими словами, 

томографічні зрізи, отримані методом оберненого проеціювання, нестійкі на 

відміну від стійкого розв’язку, отриманого варіаційним методом. 

-

 

Рис. 3.17: Залежність похибки реконструйованого томографічного зрізу 

δµ від похибки експерименту Δ. При використанні варіаційного методу (1), 

та методу оберненого проеціювання (2). 

 

З аналізу рис. 3.17 видно, що похибка   зменшується із зменшенням  

 . Оскільки сама величина   визначається з певною точністю, то з тієї 
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точності визначається і положення нуля. Лише в межах цієї точності можна 

говорити про поведінку функції ( )   в околі нуля, тобто поведінка цієї 

функції в згаданому околі, в принципі, залишається невизначеною. Однак, 

монотонне спадання значення функції за межами цього околу дозволяє 

вважати, що спадання матиме місце і в згаданому околі нуля. Таким чином, 

можна зробити висновок, що застосування алгоритму тихонівської регуляції 

в його модифікованому вигляді дозволяє одержати стійкі томографічні зрізи 

структури досліджуваного об’єкту. 

Однак реалізація цього алгоритму, коректного з точки зору 

математичної фізики, на практиці зустрічається з суто технічними 

труднощами. Справа в тому, що в цьому випадку порівняно із алгоритмом 

оберненого проеціювання значно зростає число обчислювальних операцій, 

що суттєво збільшує час необхідний для комп’ютерних розрахунків. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕТОД ЗНАХОДЖЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО ДОЗОВОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ 

 

 

У розділі 2 було показано, що широко застосовуваний на практиці 

методі оберненого проеціювання не має строгого обґрунтування з точки 

зору математичної фізики. Розрахунками, приведеними в згаданому розділі, 

встановлено, що при спрямуванні похибки експерименту до нуля похибка 

томографічного зрізу, одержаного за алгоритмом оберненого проеціювання, 

до нуля не прямує. Тим самим порушена основна вимога, що ставиться до 

наближеного розв’язку з боку математичної фізики: при спрямуванні до 

нуля похибки, з якою визначається розв’язок, останній повинен 

перетворюватись у точний розв’язок. Іншими словами, наближений 

розв’язок має відповідати умові стійкості. 

У розділі 3 показано, що такій умові відповідає томографічний зріз, 

при побудові якого використано підхід, властивий класичному алгоритму 

тихонівської регуляризації. Водночас виявилось, що стійкості 

томографічного зрізу досягнуто за рахунок суттєвого збільшення 

машинного часу, необхідного для отримання зображення. Це при 

можливостях сучасних комп’ютерів стає на заваді застосуванню алгоритму, 

розробленого в розділі 3 по відношенню до реальних об’єктів. 

Отже, з одного боку, ми маємо алгоритм оберненого проеціювання – 

строго не обґрунтований з точки зору математичної фізики, але такий, що 

для своєї реалізації потребує порівняно невеликої кількості 

обчислювальних операцій. З другого ж боку, в розділі 3 описано отримання 

томографічних зрізів за допомогою модифікованого алгоритму тихонівської 

регуляризації, який відповідає вимогам математичної фізики, але при цьому 

потребує значної кількості машинного часу. 
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Із порівняння згаданих двох алгоритмів виникає питання, чи не 

можна створити на їх основі інший алгоритм, який би поєднував їх 

переваги [15]? Пошукові відповіді на це запитання присвячений даний – 4 

розділ роботи. 

 

 

4.1. Розрахунок радіуса фільтрації 

 

 

У розділі 1 згадано, що алгоритм оберненого проеціювання має 

справу не з реальними проекціями ( )x  , що визначаються формулою (1.3), 

а із фільтрованими проекціями ( )P x   – формула (2.16). Як це видно із 

формули (2.16), за своїм змістом фільтрація означає  згортку функції ( )x   

за просторовою координатою. Згортка виконується зі спеціальною 

функцією (2.17), яку називають фільтруючою, або фільтром. Характерним 

просторовим масштабом функції згортки є величина R  – радіус фільтрації. 

Фактично в алгоритмі оберненого проеціювання не дано ніяких способів 

для знаходження R  – його доводиться вибирати довільно. 

Згладжування неточних вхідних даних (у нашому випадку – це 

функція  ) є необхідним етапом у процесі отримання наближеного 

розв’язку операторного рівняння (2.1). В алгоритмі тихонівської 

регуляризації згладжування здійснюється шляхом введення фільтруючого 

функціоналу (3.1). 

Характерною величиною для процесу згладжування є параметр 

регуляризації і, як це згадувалось в розділі 3, його значення є коренем 

рівняння (3.2).  

Отже у випадку тихонівської регуляризації наближений розв’язок   

є функцією параметра регуляризації. 
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( )  =          (4.1) 

 

Аналогічну ситуацію ми спостерігаємо і для алгоритму оберненого 

проеціювання. Є деякий параметр, що характеризує процес згладжування – 

це радіус фільтрації R . Очевидно, що при різних значеннях R  ми будемо 

одержувати різні  наближені розв’язки (томографічні зрізи)   – іншими 

словами – йдеться про функцію 

 

( )R =       (4.2) 

 

Видно, що незважаючи на те, що наближені розв’язки в обох 

порівнювальних алгоритмах було одержано різними способами, отримано 

один і той самий результату – функція   залежить від параметру, що 

характеризує згладжування. Такий висновок дозволяє використати для 

розрахунку радіуса фільтрації формулу (3.2), яка має своє обґрунтування в 

математичній фізиці. Перепишемо її тепер у вигляді 

 

 ( )( ),R   =     (4.3) 

 

Для прикладу проаналізовано залежність (4.3) на тестовому фантомі 

який моделює переріз головного мозку людини (рис. 4.1). З отриманої 

залежності можна визначити оптимальні параметри фільтрації, актуальні 

для вибраних параметрів дискретизації. 

 



81 
 

 

Рис. 4.1 Приклад залежності похибки реконструйованого томографічного 

зрізу від радіусу фільтрації 

 

 

4.2. Розрахунок кількості проекцій і мінімізація дозового навантаження 

 

Очевидно, що навантаження на систему при отриманні 

томографічного зрізу її структури за рентгенівськими даними напряму 

залежить від кількості проекцій. 

Тож маючи на увазі величину дозового навантаження, мусимо 

зменшувати кількість проекцій. З іншого боку, зменшення кількості 

проекцій веде до зниження точності томографічного зрізу. 

Відповідно при створенні алгоритму реконструкції зображень 

необхідно шукати компроміс між цими двома тенденціями. 

У даний час цю проблему вирішують суто емпірично: знижують 

кількість проекцій, перевіряючи попередньо на фантомах, як таке зниження 
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вплинуло на якість отриманих томографічних зрізів. Критерієм якості при 

цьому є набір емпіричних візуально оцінюваних метрик. 

Однак зрозуміло, що необмежене збільшення кількості проекцій не 

приводить до відповідного збільшення точності реконструкції 

томографічного зрізу. Існує певна межа, коли подальше збільшення 

кількості проекцій уже не змінює точності. І залежить ця межа від похибки 

вхідних даних. Задача полягає в  пошуку мінімальної межі кількості 

проекцій, яка забезпечить ту точність томографічного зрізу, що відповідає 

похибці експерименту   . 

Позначимо кількість проекцій через   . Відповідно наша задача 

полягає в пошуку функції 

 

 ( ) =    (4.4) 

 

Очевидно, що результат реконструкції (1.3) також залежить від 

кількості проекцій 

 ( ) =    (4.5) 

Загалом, кут    в формулі (1.3) є неперервною величиною. Коли ж, 

замість неперервної величини   вводимо дискретну сукупність кутів i , 

розділених проміжками  , що відповідають окремим проекціям, ми 

фактично проводимо згладжування по інтервалах  .  Тому можна 

стверджувати, що величина   – це параметр, що характеризує 

згладжування, і по аналогії із виразами (3.2) та (4.3) ми можемо записати 

формулу 

( )( ),   


=
    (4.6) 

 

Згадуючи, що існує ще один параметр фільтрації, а саме: R , 

записуємо наближений розв’язок як функцію двох параметрів: R  та   
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( , )R  =       (4.7) 

 

Відповідно для визначення параметрів R  та   маємо рівняння 

 

( )( , ),R    = 
     (4.8) 

 

Фактично при реальних обчисленнях досягти рівності у виразі (4.8) 

не вдається і за шукані значення R ,   будемо вважати такі, що мінімізують 

вираз 

 

    ( )2 2( , ), minR    − =      (4.9) 

 

Знайдене таким чином значення    і є мінімальною кількістю  , що 

відповідає похибці  . Ця кількість і визначає необхідне дозове 

навантаження. 

На рис. 4.2 – 4.7 приведено результати реконструкції фантому за 32 

проекціями, після підбору оптимальної ширини фільтра. 

 

  

Рис. 4.2 Результати реконструкції при відсутності шуму, 32 проекції 
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Рис. 4.3. Зрізи реконструйованого фантому при відсутності шуму, 

32 проекції 

  

Рис. 4.4. Результати реконструкції при=1.0, 32 проекції 
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Рис. 4.5. Зрізи реконструйованого фантому при =1.0, 32 проекції 

  

Рис. 4.6. Результати реконструкції при=2.0, 32 проекції 
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Рис. 4.7. Зрізи реконструйованого фантому при =2.0, 32 проекції 

 

Можна зазначити, що параметр R, що використовувався як параметр 

ширини фільтру, приймав різне значення при різних значеннях шуму. Для 

32 проекцій R зростав від 0.28 при відсутності шуму до 0.3 при рівні шуму 

2.0. Це відповідає зробленому припущенню, що при збільшенні шуму, 

рівень фільтрації – згладжування повинен зростати. 

На рис. 4.8 – 4.15 приведено результати реконструкції фантому за 64 

проекціями, після підбору оптимальної ширини фільтра. 
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Рис. 4.8. Результати реконструкції при відсутності шуму, 64 проекції 

 

 

Рис. 4.9. Зрізи реконструйованого фантому при відсутності шуму, 64 

проекції 
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Рис. 4.10. Результати реконструкції при=1.0, 64 проекції 

 

 

Рис. 4.11. Зрізи реконструйованого фантому при =1.0, 64 проекції 
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Рис. 4.12. Результати реконструкції при=2.0, 32 проекції 

 

 

Рис. 4.13. Зрізи реконструйованого фантому при =2.0, 64 проекції 

 

Спостерігалась схожа як і для 32 проекцій залежність параметру 

фільтрації R від похибки рентгенівських проекцій. 



90 
 

 

Рис. 4.14. Результати реконструкції при відсутності шуму, 128 проекцій 

 

 

Рис. 4.15. Зрізи реконструйованого фантому при відсутності шуму, 128 

проекцій 

 

Аналогічно проаналізуємо реконструкцію при максимальній 

кількості – 128 проекцій. На рис. 4.16 – 4.19 приведено результати 
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реконструкції фантому за 128 проекціями, після підбору оптимальної 

ширини фільтра.  

  

Рис. 4.16. Результати реконструкції при=1.0, 128 проекцій 

 

Рис. 4.17. Зрізи реконструйованого фантому при =1.0, 128 проекцій 
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Рис. 4.18. Результати реконструкції при=2.0, 128 проекцій  

 

Рис. 4.19.  Зрізи реконструйованого фантому при =2.0, 128 проекцій 

 

Різницю якості реконструкції при використанні 64 та 128 проекцій 

не помітно неозброєним оком. Аналіз цієї різниці за допомогою залежності 

( )( , ),R     = ,  наведений на рис. 4.20 
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Рис. 4.20. Залежність похибки реконструкції від кількості проекцій та 

похибки проекцій 

 

З отриманих результатів можна дійти висновку, що для кожного 

значення похибки вхідних даних існує певне порогове значення кількості 

отриманих проекцій, після якого подальше збільшення кількості проекцій 

майже не впливає на якість реконструкцій. Також необхідно зазначити 

нелінійність залежності похибки реконструкції від похибки вхідних даних. 

При невеликих значеннях похибки вхідних даних (в даному конкретному 

випадку з графіку це приблизно 
[0;0.5]

 вплив похибки вхідних даних на 

якість реконструкції майже відсутній при достатній кількості проекцій. Це 

можна пояснити наявністю похибки алгоритму реконструкції, що при малих 

значеннях 
  

має суттєвіший вплив. 
 

 

 4.3. Особливості реконструкції томографічних зрізів, пов’язані з 

мінімізацією дозового навантаження 

 

Важливим є питання зменшення дозового навантаження на пацієнта 

при томографічному дослідженні. Дозове навантаження можна виразити як 
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функцію від кількості отриманих проекцій  , та інтенсивності 

рентгенівського випромінювання помноженій на час опромінення для 

отримання однієї проекції. Остання величина вимірюється в міліамперах на 

секунду. Позначимо її як Q. Також поглинута доза рентгенівського 

випромінювання залежить від властивостей біологічних тканин, їх здатності 

поглинати рентгенівське випромінювання, проте оскільки на цю величину 

ми не можемо впливати то виключимо її поки з розгляду. 

Кількість рентгенівського випромінювання Q впливає також на 

рівень шуму   на рентгенівській проекції. При збільшенні Q рівень шуму 

експоненційно спадає. 

Як було показано в розділі 4.2 існує порогове значення кількості 

проекцій після якого подальше збільшення кількості проекцій майже не 

впливає на якість реконструйованих зображень. Також було показано 

відсутність впливу похибки   на якість реконструкції при малих значеннях 

 . Оскільки ці величини мають з одного боку прямий вплив на якість 

реконструкції, з іншого – впливають на отримане пацієнтом дозове 

навантаження – виникає необхідність детального підбору цих параметрів 

для забезпечення мінімального дозового навантаження при збереженні 

достатньої діагностичної цінності отриманих знімків. 

 

  



95 
 

РОЗДІЛ 5 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЗАПРОПОНОВАНОГО МЕТОДУ 

ЗНАХОДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ДОЗОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ. 

 

Як було показано в розділі 2, зменшення кількості проекцій а отже і 

дозового навантаження можливе за рахунок не лише збільшення кроку між 

кутами сканування, а і за рахунок зменшення діапазону кутів сканування.  

При такому зменшенні точна реконструкція тривимірної структури 

об’єкту стає неможливою, і в результаті реконструкції отримують 

псевдотривимірну структуру, яка, тим не менше, має значну практичну 

діагностичну цінність. Такий спосіб сканування дає можливість суттєво 

зменшити дозове навантаження, саме його нами було вибрано для створення 

тестової експериментальної установки [79, 91 – 94]. 

Було вибрано схему установки, що використовується для класичної 

плівкової ламінографії [20, 99], однак замість неперервного режиму роботи 

джерела рентгенівського випромінювання використано імпульсний режим, 

а неперервну реєстрацію рентгенівського випромінювання на плівці 

замінено цифровим детектором рентгенівського випромінювання, який 

також працює у імпульсному режимі [21]. Такий метод сканування з 

подальшою комп’ютерною реконструкцією псевдотривимірної структури 

об’єкту носить назву томосинтез [14]. 

Томосинтез є методом тривимірної реконструкції внутрішньої 

структури об'єкту за неповним набором проекцій, на відміну від томографії, 

в якій набір проекцій повний і принципово можливо отримати точну 

тривимірну структуру [28]. Неповнота набору проекцій накладає 

обмеження на якість реконструйованих даних в порівнянні з комп’ютерною 

томографією. Просторова роздільна здатність при комп’ютерній томографії 

теоретично майже однакова в усіх напрямках, тоді як при томосинтезі вона 

неоднорідна, висока в напрямках паралельних площині детектора та низька 

вздовж осі перпендикулярній до детектора [88].  



96 
 

Дослідимо можливості та визначимо технічні вимоги для 

впровадження цифрового томосинтезу з використанням існуючого 

обладнання для цифрової ламінографії. 

Зниження дозового навантаження є важливою задачею в 

комп’ютерній томографії. Будемо намагатись досягти дозового 

навантаження на пацієнта на рівні, еквівалентному одному звичайному 

рентгенівському знімку. 

Щоб досягти цієї мети, потрібно розв’язати ряд практичних задач: 

•  використати цифровий детектор рентгенівського випромінювання з 

підвищеною чутливістю та можливістю отримувати серії рентгенівських 

знімків [89]; 

•  генератор рентгенівського випромінювання має працювати у 

контрольованому імпульсному режимі [20]; 

•  використати цифрові методи обробки знімків та цифрові методи пост-

обробки зрізів у томосинтезі для зниження дозового навантаження. 

 

5.1. Опис експериментальних установок 

 

Стандартний вигляд установки для лінійної томографії показано на 

рис. 5.1. Ця установка розроблена для роботи у трьох режимах [13]. 

У першому режимі установка дозволяє отримувати одиничні 

рентгенівські знімки пацієнта.  

У другому режимі детектор та джерело рентгенівського 

випромінювання рухаються лінійно у протилежних напрямках. Зріз, що 

містить їх спільну вісь обертання, називається центральним. Висота осі 

обертання відносно об’єкта дослідження обирається нарівні області, що 

необхідно дослідити в об’єкті. Час експозиції рентгенівського знімку 

відповідає повному часу руху системи джерело-детектор. Таким чином 

отримується одиничний зріз об’єкта. Він містить контрастні контури 

елементів в центральному зрізі та розмите зображення елементів нижче та 
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вище від центрального зрізу. Такий режим сканування називається 

ламінографією. Цифровою або плівковою в залежності від типу детектора. 

 

 

Рис. 5.1. Схема установки для томосинтезу. Джерело рентгенівського 

випромінювання (1), вісь що синхронізує рух детектора та джерела (2), 

пацієнт (3), стіл (4), цифровий детектор рентгенівського випромінювання 

(5), вісь обертання системи (6), рухома опора (7). 

 

У третьому режимі рух цифрового детектора та джерела такий 

самий як у другому, проте проекції, отримані під різними кутами 

зберігаються окремо. В результаті ми маємо серію знімків, зазвичай 60-90. 

Цей набір проекцій використовується для цифрової реконструкції 

внутрішньої структури об’єкту дослідження. 
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5.2. Експериментальні виміри на тестових установках. 

 

Тестова установка, що працює в режимі томосинтезу, була 

виготовлена на базі НВО Телеоптик (рис. 5.2). 

В цій установці вісь обертання штанги, що з’єднувала джерело та 

детектор проходила через джерело, а сама штанга була телескопічна. Таким 

чином забезпечувалась постійна висота джерела над площиною руху 

детектора.  

Підставка з фантомом, що моделював грудну клітину пацієнта також 

рухалась відносно детектора, таким чином, що «непорушна площина» - 

тобто площина, усі точки якої на усіх знімках проектувалися в одні і ті самі 

точки детектора знаходилась приблизно на висоті 10 сантиметрів над 

поверхнею столу. 

Виготовлена установка відрізнялась від зображеної на рис. 5.1 тим, що 

в ній джерело рентгенівського випромінювання залишалось нерухомим, 

тоді як детектор та стіл з дослідженим об’єктом рухались [113]. Проте, якщо 

перейти в систему координат об’єкту дослідження, то геометрія руху 

джерела та детектора співпадала зі схемою на рис. 5.1. Експериментальна 

установка дозволяла отримати серію знімків в діапазоні кутів від -32°…+32° 

з дискретизацією по куту в 1° [23].  

В якості джерела рентгенівського випромінювання був використаний 

генератор рентгенівського в трубка виробництва X-Ent – що є частиною 

працюючих зараз рентгенодіагностичних комплексів. Вона дозволяє 

змінювати напругу в діапазоні 50 – 120 кВ та струм в діапазоні 1 – 12 мА.  

В якості детектора було використано детектор IONA-R-4343 

виробництва НВО Телеоптик. Обрана модель дозволяє робити знімки 

роздільної здатності до 4.6 пар ліній на мм, розмір екрану 432х432 мм, 

розмір знімку 4512x4640 пікселів. Детектор реєструє досить малі дози 

рентгенівського випромінювання. Також для підвищення чутливості, для 
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ще більшого зменшення дози та підвищення рівня відношення сигнал-шум, 

можливий апаратний бінінг 1х2, 2х2 та 4х4. 

 

Рис. 5.2. Експериментальна установка для томосинтезу. Джерело 

рентгенівського випромінювання (1), вісь, яка синхронізує рух детектора 

та джерела (2), фантом (3), стіл (4), цифровий детектор рентгенівського 

випромінювання (5), вісь обертання системи (6), рухома опора (7). 

 

Реконструкція внутрішньої структури об’єкту виконувалась 

пошуком наближеного чисельного розв’язку рівняння [125, 126, 132]: 
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де n – номер проекції, i,j – координати пікселя на проекції, nijI - інтенсивність 

рентгенівського випромінювання що попало на детектор. 0I  - початкова 

інтенсивність рентгенівського випромінювання, ( )s  - просторовий 

розподіл коефіцієнта поглинання рентгенівського випромінювання вздовж 

променю. nijR   - відстань від джерела до детектора, nij  - кут нахилу 

променю що падає на детектор. Інтегрування відбувається вздовж променю 

що падає на знімок n в точку з координатами i,g. В даному рівнянні, на 

відміну від рівняння (1.3), що використовувалось на етапі теоретичних 

розрахунків, враховано геометрію сканування при томосинтезі, 

конусоподібність пучка рентгенівських променів від точкового джерела. 

Для реконструкції було взято за основу ітеративний алгоритм 

розв’язку системи рівнянь [27, 111, 115 – 119, 123, 128]. Як нульове 

наближення використано результат реконструкції з використанням 

оберненого проеціювання з фільтрацією [17]. Оптимальні параметри 

фільтрації було обрано методом, описаним у розділі 4. 

У рівнянні (5.1) використовуються наступні наближення: 

1) джерело рентгенівського випромінювання є монохромним; 

2) розсіяння рентгенівського випромінювання відсутнє; 

3) передаточна характеристик детектора є лінійною 

Важливою частиною дослідження є використання натуральних 

томографічних фантомів. Це дає змогу оцінити кількісно та якісно оцінити 

отримані томографічні зображення. Використання фантомів також є 

необхідним етапом для калібрування готової рентгенодіагностичної 

установки. Фактично фантомом є предмет, що за своїми характеристиками 

(форма, розміри, коефіцієнт поглинання рентгенівського випромінювання) 
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моделює внутрішню будову того чи іншого людського органу, та містить 

набір вкраплень, наперед відомої густини то розмірів [135]. 

В ході досліджень, описаних в цій роботі, було використано чотири 

різні експериментальні фантоми. Три з них були саморобними, а один є 

акредитаційним мамографічним фантомом, тобто таким, знімки якого 

використовуються для ліцензування медичного обладнання. 

Для якісної оцінки діагностичної цінності томосинтезу було 

виготовлено фантом що наближено моделює грудну клітину людини. 

Фантом містив елементи хребта та ребра тварин для якісної оцінки 

томографічних зрізів, рентгенівські міри для чисельної оцінки роздільної 

здатності. Всі елементи було залито парафіном, що за своїми 

характеристиками поглинання рентгенівського випромінювання близький 

до м’яких тканин людини. На рис. 5.3 приведено зовнішній вигляд фантому 

та його рентгенівський знімок. 

 

 

а) б) 

Рис. 5.3 Вигляд фантому що моделює грудну клітину(а) та його 

рентгенівський знімок(б). 
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Томосинтез за 64 проекціями в діапазоні кутів -32°…+32° дозволив 

отримати гарне зображення внутрішньої структури об’єкту. На рис. 5.4 

показано зріз реконструйованого фантому. Роздільна здатність у площині 

паралельній детектори становила 2.5 пар ліній/мм та 0.2 пар ліній/мм по осі, 

перпендикулярній детектору. Різниця в роздільній здатності викликана 

обмеженим набором проекцій, що використовувався для реконструкції. 

 

 

Рис. 5.4. Приклад зрізів грудного фантому реконструйованого за 64 

проекціями. 
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Для моделювання томосинтезу молочних залоз було переобладнано 

мамографічний рентгенівський сканер, що дозволило отримати  знімки 

фантому під різними кутами (рис. 5.5). На відміну від попередньої 

установки, рух джерела навколо детектора відбувався не лінійно а по колу. 

Діапазон кутів сканування становив як і для попередньої установки ±45̊.   

Як детектор був використаний детектор ALPHA-M-7000. Він 

дозволив отримати знімки фантому розміром 3760х2900 пікселів, розмір 

видимого поля складав 255х185 мм, роздільна здатність одиничного 

рентгенівського знімку становила 7 пар ліній / мм.   

В якості джерела рентгенівського випромінювання був 

використаний генератор BememsPinkview-RT, що здатний генерувати 

рентгенівське випромінювання напругою від 20кВ до 35кВ, та струм від 4 

мАс до 300 мАс. 

  

Рис. 5.5 Вигляд експериментальної установки для моделювання 

мамографічного дослідження та її схема. 
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Для реєстрації готового томографа як апарата для медичних 

досліджень саморобних фантомів недостатньо. Необхідно проводити 

експерименти із спеціальними акредитаційними томографічними 

фантомами, що відповідають дуже високим стандартом якості. В нас була 

змога провести експерименти по томосинтезу акредитаційного фантома, що 

моделює жіночу молочну залозу. На рис 5.6 можна бачити рентгенівський 

знімок використаного фантому та схематичне зображення тестових 

елементів в ньому. 

 

Рис. 5.6. Рентгенівський знімок акредитаційного мамографічного 

фантому та його схема. 

 

Фантом дозволяє вимірювати: просторову роздільну здатність за 

допомогою рентгенівських мір, та роздільну здатність за інтенсивністю. 
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Фантом містить велику кількість слабо контрастних об’єктів різної форми 

то розмірів а також багато маленьких контрастних вкраплень. Останні 

досить важливі при обстеженнях на рак молочної залози, ознакою якого є 

контрастні, але дуже малі вкраплення – мікрокальцинати. Також фантом 

містить рентгенівські міри для оцінки роздільної здатності отриманих 

знімків та томограм. 

Було проведено серію експериментів з різними налаштуваннями 

напруги та експозиції на рентгенівській трубці, різною кількістю 

рентгенівських знімків використаних для томографічного дослідження. На 

рис 5.7 показано приклади реконструкції в різних режимах сканування та 

відповідні дози опромінення.  

 

Рис. 5.7. Отримані томографічні зображення при різних ефективних 

дозових навантаженнях А) 42.4 мЗв, Б) 4.24 мЗв, В) 2.64 м, Г) 2.7 мЗв. 

 

В таблиці 5.1 приведено виміряні метрики якості для різних режимів 

сканування та відповідні ефективні дози опромінення. 
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Таблиця 5.1 

Метрики діагностичної цінності томографічних зображень та дозове 

навантаження на пацієнта при різних параметрах сканування 

Експозиція (мА‧с) 64 32 16 6 

Напруга (кВ) 35 35 35 35 

Кількість знімків 61 13 15 41 

Застосований бінінг 1x1 1x2 1x1 1x1 

Роздільна здатність у  площині 

зрізу (пар ліній на мм) 
6 6 (3) 5 5 

Видимих тестових об’єктів типу 

«мікрокальцинати» 
11/12 11/12 7/12 5/12 

Видимих тестових об’єктів типу 

«ущільнення» 
6/7 6/7 4/7 4/7 

Поглинена доза на 1 знімок (мГр) 14.13 7.06 3.52 1.32 

Ефективна доза на 1 знімок (мЗв) 0.7065 0.353 0.176 0.066 

Сумарна ефективна доза (мЗв) 42.4 4.24 2.64 2.7 

 

Подібний аналіз дозволяє обрати оптимальні параметри сканування 

що дозволять провести діагностику при мінімальній ефективній дозі 

іонізуючого опромінення отриманій пацієнтом. На рис. 5.8 представлено 

залежність кількості видимих тестових об’єктів на томографічному 

зображенні (як частина від загальної кількості тестових об’єктів) від 

відповідної ефективної дози опромінення пацієнта (на підставі наведених 

даних у табл. 5.1). З аналізу рис. 5.8 можна зробити висновок, що після 

певної межі дози опромінення подальше додавання нових проекцій та 

збільшення струму на рентгенівській трубці вже не вносять суттєвого 
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покращення в якість отриманих томографічних зображень. Цей висновок 

цілком збігається з висновком, отриманим в 4 розділі.  

 

Рис 5.8 Видимість тестових об’єктів в залежності від ефективної дози 

опромінення пацієнта в режимі мамографічного томосинтезу. 

 

Також можна зазначити деяку перевагу в збільшенні струму на 

рентгенівській трубці і одночасному зменшенню кількості проекцій. При 

сталому сумарному дозовому навантаженні в 2.7 мЗв, результати 

томографічного дослідження в за 15 знімками по 16 мАс (0.176 мЗв за 

знімок) мають вищу діагностичну цінність ніж за 40 знімками по 6 мАс  

(0.066 мЗв за знімок). 

 

5.3. Оптимізація дозового навантаження 

 

Запропонований прототип установки для томосинтезу використовує 

64 рентгенівські проекції, дозове навантаження перевищує навантаження 
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при звичайному рентгенівському знімку у відповідну кількість раз. 

Наступною метою було зниження дозового навантаження. Щоб досягти цієї 

мети, необхідно було підвищити чутливість рентгенівського детектора у 64 

рази [24]. Як можливо це зробити? 

Розмір поля детектора становить 430х360 мм. Стандартний 

рентгенографічний знімок, одержаний за допомогою такого детектора, має 

роздільну здатність до 4.6 пар ліній/мм, з розміром зображення 4000х3300 

пікселів. 

Існує кілька шляхів зниження дозового навантаження, і всі їх 

потрібно використати. 

1. Зменшити роздільну здатність у 4 рази до ≈1.2 пар ліній/мм в 

цифровому томосинтезі та ≈2.4 пар ліній/мм у цифровій флюорографії. Для 

режиму томосинтезу це дозволить зменшити дозове навантаження у 16 раз 

(4х4) завдяки більшій площі одиничного пікселя на детекторі, що реєструє 

рентгенівське випромінювання. 

2. Використовувати більш чутливий детектор. Так, використання 

CsI тонких детекторів дозволить більш ніж в 2 рази зменшити дозове 

навантаження [89]. 

3. Використовувати цифрову передобробку знімків та 

постобробку реконструйованих зрізів. Для цієї мети може бути використано 

як самостійно реалізовані алгоритми, так і доступне комерційне програмне 

забезпечення [90]. Використання цього підходу дозволяє зменшити дозове 

навантаження майже вдвічі. 

4. Оптимізувати експозицію в залежності від геометрії 

сканування. Як було показано в формулі (5.1), інтенсивність, що попадає на 

детектор, залежить від кута сканування та від відстані до детектора. Так 

наприклад при русі детектора та джерела від -32° до 0° , величина   

інтенсивності отриманого детектором рентгенівського випромінювання 

зростає у 1.5 рази. Отже, якщо не коректувати експозицію, це означатиме, 

що крайні знімки будуть недоекспоновані, а центральні переекспоновані. 
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Фактично це призведе до неефективного використання рентгенівського 

випромінювання та збільшенню дозового навантаження на пацієнта.  

Щоб підсумувати все вище сказане, перерахуємо ключові основи 

томосинтезу перевірені на тестових установках: 

1) дозове навантаження при цифровому томосинтезі можна знизити 

до еквівалентного десятьом цифровим рентгенівським знімкам або одному 

рентгенівському знімку на плівку; 

2) використання цифрового детектора рентгенівського 

випромінювання зі зменшеною роздільною здатністю до 1.2 пар ліній/мм та 

цифровою перед- та постобробкою дозволяє знизити дозове навантаження 

1 знімку майже у 64 рази порівняно з дозовим навантаженням, яке отримує 

пацієнт при виконанні рентгенографічного знімку на плівку з роздільною 

здатністю 4.6 пар ліній/мм; 

3) експозиція повинна бути підібрана відповідно до кута сканування, 

щоб отримати знімки однакової якості під різними кутами, та ефективно 

використовувати рентгенівське випромінювання; 

4) експерименти, виконані на тестовому обладнанні, показали 

ефективність запропонованого методу томосинтезу для медичної 

діагностики [20, 21]; 

5) час, необхідний для реконструкції на сучасному комп’ютері 

томограми з 300 зрізами, не перевищує 90 секунд [121, 129, 130, 131, 133]. 

Це важливо для практичного використання запропонованих методів. 

 

5.4. Роздільна здатність та товщина зрізу в томосинтезі 

 

На відміну від комп’ютерної томографії при томосинтезі просторова 

роздільна здатність неоднорідна. У площині, паралельній детектору, 

роздільна здатність є високою, тоді як по осі, перпендикулярній детектору, 

роздільна здатність значно менше. Щоб розуміти діагностичну цінність 

томосинтезу, необхідно оцінити товщину зрізу. Зробимо це з 
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використанням переробленого під томосинтез обладнання для цифрової 

ламінографії [19]. Додатково будемо порівнювати роздільну здатність в 

томосинтезі з ламінографією. 

Причину залежності товщини зрізу від діапазону кутів сканування 

проілюстровано на рис. 5.9. Для спрощення припустимо, що: 

1)  пучок рентгенівського випромінювання є паралельним; 

2)  реконструкція виконана за допомогою алгоритму оберненого 

проеціювання. 

 

Рис. 5.9. Геометрична ілюстрація товщини зрізу в томосинтезі. Сірий 

прямокутник – реконструйований об’єкт, d – розмір об’єкту в площині 

зрізу, I – інтенсивність реконструйованого об’єкту, 2  - кут розвороту при 

скануванні, h – товщина зрізу. 

 

Введемо означення товщини зрізу як відстань між зрізами для яких 

інтенсивність об'єкту що лежить в площині зрізу спадає вдвічі [122]. 

З простих геометричних міркувань отримуємо наступний вираз для 

товщини зрізу h : 

 

 
2tan( )

d
h


=   (5.2) 
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Найцікавішим висновком з рівняння є те, що товщина зрізу залежить від 

розміру об'єкту що знаходився в площині зрізу. 

Фізичною причиною цього є те, що діапазон кутів сканування був 

менший за 180°. 

Отримане рівняння дозволяє теоретично визначити товщину зрізу при 

томосинтезі. Спробуємо перевірити результати експериментально. 

 

5.5. Експериментальне вимірювання товщини зрізу. 

 

Для аналізу товщини зрізу в цифровій ламінографії та томосинтезі 

було виготовлено спеціальний фантом (рис. 5.10) [22]. Цей фантом було 

виготовлено з набору рентгенівських мір, закріплених на пластинах з 

органічного скла. Деякі пластини також містили в собі свинцеві кульки 

діаметром до 1 мм. 

 

 

Рис. 5.10. Виготовлений фантом для оцінки роздільної здатності 

 

Для аналізу ефективності цифрової ламінографії використовувався 

ламінограф з цифровим детектором, виготовленим НВО Телеоптик. 
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Діапазон кутів сканування 2  варіювався в діапазоні від 8° до 40°. 

Для аналізу ефективності томосинтезу була виготовлена 

експериментальна установка з використанням вище згаданого цифрового 

детектора. Діапазон кутів сканування становив 48°, знімки отримувались 

через кожні 2°, 3° або 5°.  

Приклад зрізу цифрової ламіногорафії показано на рис. 5.11. 

Приклад зрізу цифрового томосинтезу на рис. 5.12. Реконструкція 

була проведена на основі 15 знімків, зроблених в діапазоні кутів від -14° до 

+14° через кожні 2°. 

Роздільну здатність у площині зрізу можна оцінити напряму з 

отриманих знімків. Для оцінки поперечної роздільної здатності було 

виміряно, як спадає контраст тестового об'єкту з віддаленням від площини 

зрізу. За тестовий об’єкт було обрано свинцеву кульку діаметри 1.3 мм. 

Теоретична товщина зрізу для томосинтезу має становити: 

 

1.2
2.4 .

2tan(14 )2tan( )
мм

d
h


= =


=        (5.3) 

 

 

Рис. 5.11. Приклад зрізу фантому, отриманого за допомогою цифрової 

ламінографії. 
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Рис. 5.12: Приклад зрізів фантому, отриманих за допомогою цифрового 

томосинтезу. 

 

Залежність контрасту K  як функції від відстані до зрізу d  було 

розраховано наступним чином: 

 

 ( ) макс мін

фон

I I
K d M

I

−
=  , (5.3) 
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де максI  та мінI  максимальна та мінімальна інтенсивності на зображенні, а 

фон
I - інтенсивність фону. M - нормуючий коефіцієнт, вибраний таким 

чином, що (0) 1K = . 

Залежність контрасту від відстані для цифрової ламінографії  

зображено на рис. 5.13 та для цифрового томосинтезу на рис. 5.14. 

 

 

Рис. 5.13. Залежність контрасту K  від відстані до зрізу d  для цифрової 

ламінографії. 
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Рис. 5.14. Залежність контрасту K  від відстані до зрізу d  для цифрового 

томосинтезу при діапазоні кутів сканування від -14° до +14°. 

 

З порівняння рис. 5.13 та рис. 5.14 видно, що товщина зрізу в 

цифровій ламінографії становить 6 мм, тоді як в цифровому томосинтезі  

3 мм для того ж об’єкту. Експериментально отримана товщина зрізу при 

томосинтезі співпадає з запропонованою теоретичною оцінкою. Також 

можна бачити більш стрімке спадання інтенсивності зрізу в цифровому 

томосинтезі порівняно з ламінографією. Роздільна здатність у площині зрізу 

для цифрового томосинтезу та ламінографії майже однакова та 

наближається до роздільної здатності звичайної рентгенографії. 

Сильною стороною цифрової ламінографії є низьке дозове 

навантаження, цифровий томосинтез дозволяє зберегти цю перевагу та 

отримати при цьому одразу кілька зрізів внутрішньої структури об’єкту за 

одне дослідження. 
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Було повторено експериментальне визначення товщини зрізу, але 

вже для тестової установки з мамографічного томосинтезу. На рис 5.15 

представлено оцінку товщини зрізу в режимі мамографічного томосинтезу. 

Видно що хоч збільшення діапазону кутів сканування з  ±14° до ±30° дещо 

зменшило рівень залишкового шуму на великій відстані від досліджуваного 

об’єкту, суттєвого зменшення товщини зрізу не відбулось.  

 

 

Рис. 5.15. Залежність контрасту від відстані до зрізу для цифрового 

мамографічного томосинтезу при діапазоні кутів сканування ±14° та ±30°. 

 

Цей висновок цілком узгоджується з теоретичним передбаченням у 

розділі 4, що додавання нових проекцій та відповідне збільшення дозового 

навантаження не вплинуло суттєво на якість отриманих томографічних 

зображень.   
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ВИСНОВКИ 

 

У даній роботі для застосування в комп’ютерній томографії 

розроблено метод, за допомогою якого розраховується мінімальне дозове 

навантаження на пацієнта, що забезпечує задану точність зображення. 

У процесі розробки: 

1. Проведено аналіз алгоритму реконструкції зображення, поширеного у 

рентгенівській комп’ютерній томографії – алгоритму оберненого 

проеціювання. Визначено недоліки, притаманні цьому алгоритмові, а саме: 

неврахування похибки експериментальних рентгенівських даних; наявність 

параметрів (кількість проекцій, радіус фільтрації), що обираються довільно; 

нестійкість зображення біологічного об’єкта. 

2. Запропоновано алгоритм реконструкції, вільний від цих недоліків, у 

якому об’єднано алгоритм оберненого проеціювання з теорією некоректних 

задач. При цьому зображення отримується за допомогою традиційного 

методу оберненого проеціювання, однак параметри – радіус фільтрації та 

кількість проекцій –розраховуються за методикою теорії некоректних задач, 

а саме: при заданій похибці експерименту за значення згаданих параметрів 

обираються ті числа, для яких нев’язка (величина, що характеризує похибку 

зображення) дорівнює похибці рентгенівських даних. 

3. Запропонований алгоритм реконструкції чисельним експериментом 

апробовано на віртуальному математичному фантомі, який моделює 

структуру головного мозку людини. Для різних значень похибки 

рентгенівських даних розраховано мінімальні значення кількості проекцій 

та дозових навантажень. Встановлено, що при перевищенні цих 

мінімальних значень якість зображень суттєво не поліпшується.. 

4. Створено експериментальну установку, призначену для перевірки 

запропонованого методу. За допомогою цієї установки отримано 

зображення реального об’єкта. Встановлено, що характеристики цього 
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зображення узгоджуються з даними, розрахованими за допомогою 

запропонованого алгоритму.  
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