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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 
 

Θέισ λα εθθξάζσ ηελ εθηίκεζε κνπ θαη λα επραξηζηήζσ ζεξκά, ηνλ Καζεγεηή κνπ 

θ. Πάλν Ραδή γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε δίλνληαο κνπ ηελ επθαηξία λα 

γλσξίζσ θαη λα ζπλεξγαζηψ κε ην Σκήκα Ηαηξηθήο Φπζηθήο ηνπ Ογθνινγηθνχ 

Κέληξνπ ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ. Δπίζεο ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηελ 

βνήζεηα θαη ηηο ζεκαληηθέο ζπκβνπιέο ηνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 

παξνχζαο Δξγαζίαο θαη γεληθφηεξα ηεο ζπλνιηθήο κνπ θνίηεζεο ζην Πξνπηπρηαθφ 

Πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο. 

 

Θα ήζεια επίζεο λα εθθξάζσ ηνλ ζεβαζκφ κνπ θαη λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ  

χκβνπιν Φπζηθφ Ηαηξηθήο θαη πξψελ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο Φπζηθήο 

ηνπ Ογθνινγηθνχ Κέληξνπ ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ, Γφθηνξα Υξηζηφδνπιν 

Κσλζηαληίλνπ,  γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε αλαζέηνληάο κνπ ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ήηαλ πνιχηηκε θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζήο ηεο.  Δπίζεο ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηελ βνήζεηα θαη ηηο 

ζεκαληηθέο ζπκβνπιέο πνπ κνπ έδσζε θαη γηα ηα φζα έκαζα θαη θέξδηζα κέζα απφ 

απηή ηε ζπλεξγαζία. 

 

Μέζα απφ ηελ εξγαζία απηή απνθφκηζα πνιιά, ηφζν εκπεηξίεο αιιά θπξίσο γλψζεηο. 

Με ηε ζπλεξγαζία κνπ κε ην ηκήκα Ηαηξηθήο Φπζηθήο ηνπ Ογθνινγηθνχ Κέληξνπ ηεο 

Σξάπεδαο Κχπξνπ, θέξδηζα θαη βειηίσζα ηηο δεμηφηεηεο κνπ ζε ζέκαηα ζσζηήο 

ζπλεξγαζίαο θαη νξγάλσζεο ρξφλνπ θαη δεδνκέλσλ αθνχ κηα ηέηνηα εξγαζία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα. Γλψξηζα ηε ζεκαζία ησλ 

ζπδεηήζεσλ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο πνπ αζρνιείηαη κε έλα ζέκα φπσο ην 

ζπγθεθξηκέλν,  θαη έκαζα πνιιά αθνχ είρα ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηψ κε άηνκα κε 

ηφζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ζηελ Ηαηξηθή Φπζηθή θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Δίκαη πξαγκαηηθά πνιχ ηπρεξφο γηα ηελ επθαηξία πνπ 

είρα λα πξαγκαηνπνηήζσ ηελ ζπγθεθξηκέλε Γηπισκαηηθή Δξγαζία θαη θπξίσο γηα ηελ 

ζπλεξγαζία κνπ κε φια ηα κέιε ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο Φπζηθήο ηνπ Ογθνινγηθνχ 

Κέληξνπ ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ, θαη νθείισ ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά επγλσκνζχλε 

γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε, ελζάξξπλζε θαη θαζνδήγεζή ηνπο. 
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Περύληψη 
 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 25 ρξφλσλ, ε ηερλνινγία έρεη παξνπζηάζεη κεγάιε 

βειηίσζε ζηελ ηαρχηεηα, άλεζε ηνπ αζζελή, θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ ζηελ Αμνληθή 

Σνκνγξαθία. Γεδνκέλνπ φηη ν ρξφλνο απεηθφληζεο έρεη κεησζεί, πεξηζζφηεξα κέξε 

κπνξνχλ λα απεηθνληζζνχλ ζε ιηγφηεξν ρξφλν. Ζ γξεγνξφηεξε αλίρλεπζε βνεζά ζηελ 

εμάιεηςε ησλ αιινηψζεσλ απφ θηλήζεηο ηνπ αζζελή, φπσο ε αλαπλνή ή ν 

πεξηζηαιηηζκφο (θηλήζεηο ησλ εληέξσλ). Οη εμεηάζεηο κε Αμνληθή Σνκνγξαθία είλαη 

ηψξα γξεγνξφηεξεο θαη πην εχθνιεο γηα ηνπο αζζελείο απφ πνηέ πξηλ. Ζ ηεξάζηηα 

έξεπλα θαη ε αλάπηπμε πνπ έρνπλ γίλεη παξέρνπλ ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα εηθφλαο, γηα 

πην αθξηβή δηάγλσζε, κε ηε ρακειφηεξε δπλαηή δφζε ησλ αθηίλσλ X. 

 

ηε παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζα γίλεη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαθνξά ζηελ 

αλαθάιπςε ησλ αθηίλσλ Υ, ηελ εμειίμε ηεο Αμνληθήο Σνκνγξαθίαο θαη ηελ ζπκβνιή 

ηεο απεηθνληζηηθήο απηήο κεζφδνπ ζηελ δηάγλσζε θαη ζεξαπεία αζζελεηψλ, ηηο γεληέο 

ησλ Αμνληθψλ ηνκνγξάθσλ θαη ηα είδε ζαξψζεσλ ηεο Αμνληθήο Σνκνγξαθίαο. 

Δπίζεο ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο κεζφδνπο απεηθφληζεο ηεο Αμνληθήο Σνκνγξαθίαο θαη 

ηνπο αιγφξηζκνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σν θχξην ζέκα ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ν 

πνηνηηθφο έιεγρνο ελφο Αμνληθνχ Σνκνγξάθνπ γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν απηφο 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο εληνιέο ηνπ ρεηξηζηή, δίλεη ζσζηά απνηειέζκαηα θαη θαιήο 

πνηφηεηαο εηθφλεο θαζψο επίζεο θαη αλ ε δφζε αθηηλνβνιίαο πνπ δέρνληαη νη  

αζζελείο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ νη ρεηξηζηέο, είλαη κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα. 
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1 
Ειςαγωγό 
 

Μηα απφ ηηο επηκέξνπο επηζηήκεο ηεο Φπζηθήο είλαη ε Ηαηξηθή Φπζηθή. Μηα επηζηήκε 

πνπ εθαξκφδεη ηηο ζεσξίεο ηεο Φπζηθήο ζηελ Ηαηξηθή θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο 

ζηελ Αθηηλνζεξαπεία, ζηελ Αθηηλνινγία θαη ζηελ Ππξεληθή Ηαηξηθή θαη έρεη 

εθαξκνγέο ζε ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο, δνζηκεηξίαο θαη ηαηξηθήο απεηθφληζεο. 

 

ινη νη θιάδνη πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο έρνπλ σο απψηεξν ζηφρν λα 

πξνζθέξνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηελ βειηίσζε ηεο πξνζσπηθήο πγείαο 

ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Σα ηκήκαηα ηαηξηθήο θπζηθήο θαη ππξεληθήο ηαηξηθήο πνπ 

ζηειερψλνπλ κηα λνζνθνκεηαθή κνλάδα ζέινπλ νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο 

αζζελείο λα αλαβαζκίδνληαη ζπλερψο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

φπσο  ηελ αγνξά θαηλνχξγησλ κεραλεκάησλ, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 

πξνγξακκάησλ, ηελ εθκίζζσζε θαηλνχξγηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, θαη ηελ 

αλαδήηεζε θαηλνχξγησλ ζεξαπεηψλ θαη άιια πνιιά. Τπάξρνπλ επίζεο πεξηπηψζεηο 

φπνπ πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ παιηά δεδνκέλα ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ.    

 

ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ε 

δηαδηθαζία αθηηλνινγηθήο ηαηξηθήο απεηθφληζεο κε ηελ κέζνδν ηεο Αμνληθήο 

Σνκνγξαθίαο,  θαζψο επίζεο θαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ αθηηλνδηαγλσζηηθνχ απηνχ 

κεραλήκαηνο. Ζ Αμνληθή Σνκνγξαθία είλαη κηα αθηηλνινγηθή κέζνδνο, ζηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη αθηίλεο Υ γηα απεηθφληζε εγθάξζησλ ηνκψλ ηνπ αλζξσπίλνπ 

ζψκαηνο. Κάλνληαο έλα απνινγηζκφ ησλ ηξηάληα  θαη πιένλ ρξφλσλ πνπ έρνπλ 

πεξάζεη απφ ηφηε πνπ ε Αμνληθή Σνκνγξαθία άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ 

θιηληθή πξάμε δηαπηζηψλνπκε φηη ε πξφνδνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηαηξηθήο απεηθφληζεο είλαη εθπιεθηηθή. Πνιχ ιίγεο είλαη νη άιιεο δηαγλσζηηθέο 

κέζνδνη (π.ρ Μαγλεηηθφο ζπληνληζκφο, θαη ππέξερνη) πνπ έρνπλ επηθέξεη ηέηνηα 

ξηδηθή βειηίσζε ζηελ δηάγλσζε ηφζσλ ηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ, ζε ηφζν κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, φζν ε Αμνληθή Σνκνγξαθία. 

 

Μεηά ηελ επηηπρεκέλε εγθαηάζηαζε θαη ηελ απνδνρή, ν εμνπιηζκφο ελφο Αμνληθνχ 

ηνκνγξάθνπ πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζε ζπλερή βάζε γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 

ζπλερήο, αμηφπηζηε απφδνζε. Απηή ε ζπλερήο, πεξηνδηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

είλαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο (QC=Quality Control). Ο ζθνπφο ηνπ QC είλαη λα 

αληρλεχζεη ηηο νπνηεζδήπνηε αιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θιηληθά 

ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ζηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο, ή θαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ 

έθζεζε ζε αθηηλνβνιία. 
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Θα αλαθέξνπκε ελ ζπληνκία ηα πεξηερφκελα θάζε θεθαιαίνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην  

εμεγείηαη ηη είλαη αθηηλνβνιία θαη πνηα ε δηαθνξά ηεο ηνλίδνπζαο κε ηε κε ηνλίδνπζα 

αθηηλνβνιία. Παξνπζηάδεηαη ε αιιειεπίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο κε ηελ χιε θαη 

δίδεηαη ν  νξηζκφο ηεο δφζεο αθηηλνβνιίαο θαζψο επίζεο θαη κεξηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πγεία πνπ πξνέξρνληαη απφ πςειέο δφζεηο αθηηλνβνιίαο. 

 

ην ηξίην θεθάιαην επεμεγείηαη ηη είλαη νη αθηίλεο Υ πσο αλαθαιχθζεθαλ θαη πνηεο 

είλαη νη ρξήζεηο ηνπο ζηελ ηαηξηθή. Δπηπξφζζεηα πεξηγξάθεηαη ηη είλαη ν Αμνληθφο 

Σνκνγξάθνο, παξαηίζεηαη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη παξνπζηάδνληαη νη γεληέο 

Αμνληθψλ Σνκνγξάθσλ θαη νη δηαθνξέο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θάζε γεληάο. Δπηπιένλ 

παξνπζηάδνληαη ηα είδε ζάξσζεο, ζπκβαηηθή θαη ειηθνεηδήο ζάξσζε. 

Παξνπζηάδνληαη επίζεο θάπνηεο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ηεο Αμνληθήο 

Σνκνγξαθίαο ζηελ αθηηλνδηαγλσζηηθή θαη γίλεηαη κία ζχγθξηζε ησλ 

αθηηλνδηαγλσζηηθψλ κεραλεκάησλ. 

 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη αλαθαηαζθεπήο εηθφλαο, ε 

ρξεζηκφηεηα θαη ε επαλάζηαζε πνπ έθεξαλ νη Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο ζηελ 

αλαθαηαζθεπή ηεο εηθφλαο. Αθνινχζσο παξνπζηάδεηαη ε βαζηθή αξρή ηεο 

αλαθαηαζθεπήο θαη νη αιγφξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, φπσο ε νπηζζνπξνβνιή, νη 

αλαιπηηθέο κεζφδνη θαη νη επαλαιεπηηθέο κεζφδνη. Δπίζεο εμεγείηαη ηη είλαη νη 

αξηζκνί CT (Hounsfield units). 

 

ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο φπνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί κηα 

εηθφλα. Δμεγνχκε ηη είλαη πνηφηεηα εηθφλαο θαη γίλεηαη αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ηελ επεξεάδνπλ. Παξάγνληεο φπσο ν ζφξπβνο, ε αλάιπζε θαη ε έθζεζε ηνπ αζζελνχο 

ζηελ αθηηλνβνιία, θαζψο θαη ε ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ παξαγφλησλ. 

 

ην έθην θεθάιαην γίλεηαη κία πεξηγξαθή ησλ κεραλεκάησλ πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πάξζνπλ νη κεηξήζεηο ηεο εξγαζίαο απηήο. Σα κεραλήκαηα 

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ν Αμνληθφο Σνκνγξάθνο Toshiba Aquilion 64, ηα 

phantoms ηχπνπ GAMMEX/RMI model 461 A θαη model  464, ν ζάιακνο ηνληζκνχ  

(Γνζίκεηξν) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κέηξεζε ηεο δφζεο αθηηλνβνιίαο, θαη ν 

θνξεηφο αληρλεπηήο αθηηλνβνιίαο ρψξνπ. 

 

ην έβδνκν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην πσο πάξζεθαλ ηα δεδνκέλα θαη πσο 

επεμεξγάζηεθαλ, γίλεηαη πεξηγξαθή ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ παξαδείγκαηνο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ θαη παξαηίζεηαη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε θαη ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ. ην φγδνν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα. 
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2 
 

 

Ακτινοβολύα 

2.1  Ακτινοβολύα 
Με ηνλ φξν αθηηλνβνιία ελλννχκε ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα ή ηα ζηνηρεηψδε 

ζσκαηίδηα πνπ κεηαθέξνπλ ελέξγεηα. Ζ αθηηλνβνιία είλαη παληνχ γχξσ καο θαη 

πξνέξρεηαη απφ ηα ξαδηελεξγά πιηθά πνπ επξίζθνληαη ζηε γή, ή απφ ην ζχκπαλ, ή απφ 

ηερλεηέο πεγέο π.ρ. αθηηλνινγηθά κεραλήκαηα θαη ηερλεηέο ξαδηελεξγέο πεγέο. 

Οπζηαζηηθά ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην 

κήθνο θχκαηνο ή  ηελ ζπρλφηεηά ηνπο θαη ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαθέξνπλ. Γηα 

παξάδεηγκα αθηηλνβνιία κηθξήο ελέξγεηαο, φπσο ηα κηθξνθχκαηα, ή πςειήο 

ζπρλφηεηαο, φπσο νη αθηίλεο Υ. Μεξηθέο κνξθέο αθηηλνβνιίαο είλαη ηα ξαδηνθχκαηα, 

ππέξπζξεο, θσο, ππεξηψδεηο, αθηίλεο γ θ.α.  Δίλαη είηε θπζηθήο πξνέιεπζεο, είηε 

ηερλεηήο. 

 
              Εικόνα 2.1.1: Φάζκα αθηηλνβνιίαο. 

Οη δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηελ αθηηλνβνιία, θαη ησλ 

νπνίσλ ε δηάθξηζε ηνπο νθείιεηαη ζηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αθηηλνβνιίαο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ είλαη: 

(α) ε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία. Έρεη ζπρλφηεηεο κεγαιχηεξεο ηνπ 

νξαηνχ θσηφο θαη κεηαθέξεη πςειέο ελέξγεηεο. ε απηήλ πεξηιακβάλνληαη ε 

ππεξηψδεο αθηηλνβνιία, ε θνζκηθή αθηηλνβνιία, νη αθηίλεο-Υ, θαη νη 

αθηηλνβνιίεο α, β θαη γ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο δηαζπάζεηο ησλ ξαδηελεξγψλ 

πιηθψλ. Οη ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο  ζεσξνχληαη επηθίλδπλεο γηαηί κπνξεί λα 
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πξνθαιέζνπλ ηνληζκφ ηεο χιεο θαη λα θαηαζηξέςνπλ  θχηηαξα δψλησλ 

νξγαληζκψλ (βηνινγηθέο επηδξάζεηο). 

(β) ε κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία. Έρεη κεγάια κήθε θχκαηνο (άξα 

ρακειέο ζπρλφηεηεο) θαη κεηαθέξεη κηθξέο πνζφηεηεο ελέξγεηαο, πνπ δελ 

είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ ηνληζκφ. ηελ θαηεγνξία απηή ηεο 

αθηηλνβνιίαο αλήθνπλ: ξαδηνθχκαηα, κηθξνθχκαηα, θαη νη  ππέξπζξεο 

αθηίλεο.   

Ηνληζκφ ηεο χιεο έρνπκε φηαλ έλα θσηφλην δηαζέηεη αξθεηή ελέξγεηα γηα λα 

εθδηψμεη έλα ειεθηξφλην απφ έλα άηνκν ηεο χιεο. Μηα ηέηνηα αθηηλνβνιία είλαη 

θαλεξφ φηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη βηνινγηθή βιάβε κε αιινίσζε ηεο κεκβξάλεο, 

ηνπ ππξήλα ή θαη ηνπ ηνπ DNA ζηα θχηηαξα. Οπζηαζηηθά ε κεηαθεξφκελε 

ελέξγεηα είλαη ηφζν κεγάιε πνπ κπνξεί λα ζπάζεη ηνπο δεζκνχο κεηαμχ ησλ 

κνξίσλ. Απνηειέζκαηα ηέηνησλ αιινηψζεσλ είλαη ζνβαξέο αζζέλεηεο θαη 

θαξθηλνγέλεζε ή θαη γελεηηθέο αιιαγέο πνπ κεηαδίδνληαη ζηελ επφκελε γελεά. 

Έλα απιφ παξάδεηγκα είλαη ε ππεξβνιηθή έθζεζε ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία 

ηνπ Ήιηνπ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ζε δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο.   

2.2 Αλληλεπύδραςη ακτινοβολύασ με την ύλη 
πσο πξναλαθέξακε, αθηηλνβνιία θαηάιιειεο ελέξγεηαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αλεπαλφξζσηε δεκηά ζε έλα βηνινγηθφ ηζηφ. Απηή ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο 

αθηηλνβνιίαο θαη γεληθά ελφο πιηθνχ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηε θχζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο αιιά θαη απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ πνπ κειεηνχκε. Δδψ ζα 

αλαθεξζνχκε  ζηελ αιιειεπίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο κε ηελ χιε φηαλ πξφθεηηαη γηα 

αθηηλνβνιία ειεθηξνκαγλεηηθήο θχζεσο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε αθηηλνβνιία πξνζβάιεη ηνλ ππξήλα ελφο θπηηάξνπ, ζε επίπεδν 

DNA (εηθφλα 2.2.1), ηφηε ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ θάπνηεο κεηαιιάμεηο ζε 

απηφ ή θαη λα κελ επεξεαζηεί θαζφινπ. ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαιιάμεσλ ππάξρνπλ 

ηξία πηζαλά ζελάξηα γηα ηελ εμέιημε ηνπ θπηηάξνπ. Πξψηε πηζαλή θαηάζηαζε είλαη ε 

πιήξεο λέθξσζε θαη αρξήζηεπζε ηνπ θπηηάξνπ απφ ηελ αθηηλνβνιία πνπ πξνζέπεζε. 

Μηα δεχηεξε πηζαλή θαηάζηαζε είλαη ε πξνζσξηλή αιινίσζε ηνπ θπηηάξνπ, ην νπνίν 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ επαλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελή ηνπ κνξθή, δειαδή 

έρνπκε απηφ-δηφξζσζε. Σέινο κηα ηξίηε πηζαλή εμέιημε είλαη ε αιινίσζε ηνπ 

θπηηάξνπ πνπ δελ νδεγεί ζην ζάλαην ηνπ θαη ζπλερίδεη λα πνιιαπιαζηάδεηαη  κεηά ηε 

κεηάιιαμε αιιά δελ εθηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ φπσο έθαλε  πξνεγνπκέλσο, κπνξεί 

φκσο λα δεκηνπξγήζεη έλα φγθν ζηνλ νξγαληζκφ, ή αλ είλαη γελεηηθφ θχηηαξν, λα 

κεηαθέξεη ην βηνινγηθφ πξφβιεκα ζηηο κέιινπζεο γελεέο. 
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Εικόνα 2.2.1: Ζ αθηηλνβνιία πξνζβάιεη θαη θαηαζηξέθεη ηνπο βηνινγηθνχο ηζηνχο. 

2.2.1 Αλληλεπύδραςη Ύλησ-Υωτονύων 
Σα θσηφληα θαηά ηελ δηέιεπζή ηνπο απφ ην πιηθφ αιιειεπηδξνχλ κε ηα άηνκα ηνπ 

πιηθνχ θαη ε φιε δηαδηθαζία εμαξηάηαη ηφζν απφ ηνλ αηνκηθφ αξηζκφ ηνπ πιηθνχ 

αιιά θαη απφ ηελ ελέξγεηα ησλ θσηνλίσλ. Οη δχν απηέο παξάκεηξνη ζπρλά καο 

θαζνξίδνπλ θαη ην είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ αλήθεη ζε κηα απφ ηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο: 

 Φσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν (εκαληηθφ γηα θσηφληα κέρξη 100 KeV 

ελέξγεηα.  Ο αηνκηθφο αξηζκφο ηνπ πιηθνχ παίδεη κεγάιν ξφιν ηηο  

καζηνγξαθίεο, κηθξέο αιιαγέο ζηνλ αηνκηθφ αξηζκφ, θάλνπλ ηνλ νγθν 

κέζα ζηνλ καζηφ λα απεηθνλίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ πγηχ ηζην, 

βνεζψληαο ζηελ δηάγλσζε)  

 θέδαζε Compton. (Αξρίδεη λα γίλεηαη ζεκαληηθφ πάλσ απφ 50 KeV θαη 

επηθξαηεί ζρεδφλ απνθιεηζηηθά  απφ 200 KeVκέρξη 2,0 ΜeV. Παξακέλεη 

ζεκαληηθφ κέρξη 10 ΜeV. Παίδεη ξφιν θαη ε ππθλφηεηα ειεθηξνλίσλ ηνπ 

πιηθνχ αιιά φρη ηφζν ν αηνκηθφο αξηζκφο)   

 Γίδπκνο γέλεζε. (Αξρίδεη λα γίλεηαη ζεκαληηθφ απφ 5 ΜeV, επηθξαηεί φκσο 

ζε κεγάιεο ελέξγεηεο θσηνλίσλ απφ 50 κέρξη 100 ΜeV) 

 ηηο εθαξκνγέο ηεο ππξεληθήο ηαηξηθήο έρνπκε θπξίσο ηε ζθέδαζε Compton 

ιφγσ ησλ ρακειψλ ελεξγεηψλ ησλ αθηίλσλ-γ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αιιά 

θαη ηνπ κηθξνχ αηνκηθνχ αξηζκνχ πνπ έρνπλ νη αλζξψπηλνη ηζηνί. Απφ ηελ 

άιιε ην θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν επηθξαηεη ζε ρακειέο ελέξγεηεο θαη ε 

πηζαλφηεηα ηνπ είλαη αλάινγε κε ηελ ηξίηε δχλακε ηνπ αηνκηθνχ αξηζκνχ 

ηνπ πιηθνχ. αλ απνηέιεζκα, π.ρ ζηηο καζηνγξαθίεο φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
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ρακειή ελέξγεηα θσηνλίσλ, κηθξέο αιιαγέο ζηνλ αηνκηθφ αξηζκφ, θάλνπλ 

ηνλ νγθν κέζα ζηνλ καζηφ λα απεηθνλίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ πγηή ηζην 

γχξσ απφ ηνλ φγθν, βνεζψληαο ζηελ δηάγλσζε)   Σέινο ε δίδπκνο γέλεζε 

αξρίδεη λα γίλεηαη ζεκαληηθή απφ 5 ΜeV, επηθξαηεί φκσο ζε κεγάιεο 

ελέξγεηεο θσηνλίσλ απφ 50 κέρξη 100 ΜeV) 

Απαηηείηαη ελέξγεηα θαησθιίνπ . 

Καζψο ε αθηηλνβνιία πεξλά κέζα απφ ηελ χιε, ε έληαζε ηεο κεηψλεηαη σο 

απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο απηήο. Ζ ζρέζε πνπ καο δίλεη ηελ έληαζε ηεο 

δέζκεο ησλ θσηνλίσλ είλαη: 

 

(2.2.1.1) 

 

πνπ καο δίλεη ηε κεηαβνιή ηεο έληαζεο  γηα ηελ αθηίλα-γ ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

έληαζε  θαη ην πάρνο ηνπ πιηθνχ  θαη ην καδηθφ ζπληειεζηή απνξξφθεζεο . 

Αληίζηνηρα  ε έληαζε ηεο δέζκεο πνπ κεηαθέξζεθε ζην πιηθφ είλαη: 

 
 

 

πλήζσο κεηξάκε ην πάρνο ( ) ηνπ πιηθνχ (απνξξνθεηή) ζε θαη ν καδηθφο 

ζπληειεζηήο απνξξφθεζεο έρεη κνλάδεο . Ο ζπληειεζηήο κ φκσο είλαη ην 

άζξνηζκα φισλ ησλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ απφ ηηο πηζαλέο αιιειεπηδξάζεηο ηεο 

αθηηλνβνιίαο κε ηελ χιε. Αλ νξίζνπκε κε  ην ζπληειεζηή απνξξφθεζεο απφ ην 

θαηλφκελν Compton, κε  ην ζπληειεζηή απνξξφθεζεο απφ ην θσηνειεθηξηθφ 

θαηλφκελν θαη ηέινο κε  ην ζπληειεζηή απνξξφθεζεο απφ ηε δίδπκν γέλεζε ηφηε ν 

νιηθφο ζπληειεζηήο είλαη: 

 

θαη ε ζρέζε 2.2.1.1 γξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

 

 

ε πην πάλσ ζρέζε παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ζηελ εηθφλα 2.2.1.1 
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Εικόνα 2.2.1.1: Γηάγξακκα ησλ ηξηψλ ζπληειεζηψλ απνξξφθεζεο ζπλάξηεζε ηεο Δλέξγεηαο ησλ θσηνλίσλ  γηα ην πιηθφ   

ησδηνχρνπ λαηξίνπ. 

 

Ο ζπληειεζηήο εμαζζέληζεο κ κεηαβάιιεηαη ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ππθλφηεηαο ησλ 

ηζηψλ θαη ησλ νζηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Γηα ην αλζξψπηλν ζψκα εηδηθφηεξα 

ηζρχεη:  

 

2.2.1.1 Υωτοηλεκτρικό Υαινόμενο 
Δίλαη ην θαηλφκελν ηεο αιιειεπηδξάζεσο θσηνλίνπ κε ζπλδεδεκέλν, αηνκηθφ 

ειεθηξφλην θαηά ην νπνίν ην θσηφλην εμαθαλίδεηαη (θσηνειεθηξηθή απνξξφθεζε). 

Απφ ηελ ελέξγεηα ηνπ θσηνλίνπ (hv), νιφθιεξν ην πνζφ ηεο νπνίαο πξνζδίλεηαη ζην 

ειεθηξφλην, έλα κέξνο θαηαλαιψλεηαη γηα ηελ ππεξλίθεζε ηεο δεζκεπηηθήο ελέξγεηαο 

ελψ ην ππφινηπν πνζφ ηεο πξνζιεθζείζεο ελέξγεηαο κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή 

ελέξγεηα ηνπ απνκαθξπλνκέλνπ απφ ην άηνκν ειεθηξνλίνπ. ηαλ ηα θσηφληα πνπ 

αιιειεπηδξνχλ έρνπλ κηθξέο ελέξγεηεο, ηα θσηνειεθηξφληα εθπέκπνληαη θάζεηα ζηε 

δηεχζπλζε ησλ θσηνλίσλ. Γηα κεγαιχηεξεο ηηκέο ελέξγεηαο ε γσλία εθπνκπήο ησλ 

θσηνειεθηξνλίσλ πξννδεπηηθά κηθξαίλεη. 

 

Ζ ζρέζε ε νπνία ζπλδέεη ηηο πξναλαθεξζείζεο παξακέηξνπο, γλσζηή σο 

θσηνειεθηξηθή εμίζσζε ηνπ Einstein, είλαη ε αθφινπζε: 
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πνπ : Μέγηζηε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θσηνειεθηξνλίνπ 

         β: έξγν εμαγσγήο ηνπ ειεθηξνλίνπ 

 
 

Ζ εμίζσζε απηή παξέρεη ηε κέγηζηε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θσηνειεθηξνλίνπ γηα 

αιιειεπίδξαζε θσηνλίνπ, νξηζκέλεο ελέξγεηαο, κε ειεθηξφλην δεδνκέλεο ζηηβάδνο, 

αηφκνπ νξηζκέλνπ πιηθνχ. 

 

Ζ ζέζε ηνπ ειεθηξνλίνπ πνπ θελψζεθε, ην νπνίν είλαη ζπλήζσο ειεθηξφλην ηεο Κ 

ζηηβάδνο φηαλ ε αιιειεπίδξαζε γίλεηαη κε βηνινγηθά πιηθά, θαιχπηεηαη κε 

κεηάπησζε ειεθηξνλίνπ απφ ηελ ακέζσο επφκελε ζηηβάδα κε ζχγρξνλε εθπνκπή 

ραξαθηεξηζηηθήο αθηηλνβνιίαο Υ. Σν θσηφλην ηεο ραξαθηεξηζηηθήο αθηηλνβνιίαο Υ 

κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα αιιειεπηδξάζεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηα άηνκα ηνπ 

πιηθνχ, αλάινγα κε ηελ ελέξγεηά ηνπ. ε άηνκν πςεινχ αηνκηθνχ αξηζκνχ ην 

θσηφλην ηεο ραξαθηεξηζηηθήο αθηηλνβνιίαο ζα έρεη κεγαιχηεξε ελέξγεηα, ζε ζρέζε 

κε θσηφλην εθπεκπφκελν απφ άηνκν κηθξφηεξνπ αηνκηθνχ αξηζκνχ, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ην λφκν ηνπ Moseley. 

 

                                           

 

πνπ : ν θπκαηάξηζκνο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο αθηηλνβνιίαο Υ 

         R: ε ζηαζεξά Rydberg 

         S: ν παξάγσλ πξναζπίζεσο 

         n1 θαη n2: νη θχξηνη θβαληηθνί αξηζκνί ησλ ειεθηξνληθψλ θινηψλ. 

 

Έηζη, φηαλ ζπκβαίλεη θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν ζε βηνινγηθά πιηθά φιε ε ελέξγεηα 

ηνπ θσηνλίνπ πνπ πξνζπίπηεη απνξξνθάηαη απφ ην πιηθφ δηφηη ε ελέξγεηα ηνπ 

θσηνλίνπ ηεο εθπεκπφκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αθηηλνβνιίαο Υ είλαη ηδηαίηεξα κηθξή. 

Αληίζεηα ε πηζαλφηεηα λα δηαθχγεη θαη λα κελ απνξξνθεζεί ην θσηφλην ηεο 

ραξαθηεξηζηηθήο αθηηλνβνιίαο Υ πςειήο ελέξγεηαο, επί πιηθνχ πςεινχ αηνκηθνχ 

αξηζκνχ, απμάλεη πνιχ. Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ην θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν 

απνηειεί αηηία εμαζζελήζεσο ηεο δέζκεο κηαο αθηηλνβνιίαο θαη κεξηθήο 

απνξξνθήζεσο ηεο ελέξγεηαο ησλ θσηνλίσλ, φηαλ ε αιιειεπίδξαζε γίλεηαη κε άηνκα 

πςεινχ αηνκηθνχ αξηζκνχ, ελψ ζε άηνκα ρακεινχ αηνκηθνχ αξηζκνχ φπσο ηα 

βηνινγηθά πιηθά, ην θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν πξνθαιεί εμαζζέλεζε ηεο δέζκεο θαη 

νιηθή, ζρεδφλ, απνξξφθεζε ηεο ελέξγεηαο ησλ θσηνλίσλ, ηα νπνία αιιειεπίδξαζαλ. 

 

Αθξηβέζηεξα ν καδηθφο ζπληειεζηήο εμαζζελήζεσο γηα ην θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν 

είλαη αλάινγνο ηεο ηξίηεο δπλάκεσο ηνπ αηνκηθνχ αξηζκνχ θαη αληηζηξφθσο 

αλάινγνο ηεο ηξίηεο δπλάκεσο ηεο ελέξγεηαο ησλ θσηνλίσλ.[1] 
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2.2.1.2 Μη Ελαςτικό κϋδαςη Υωτονύων- Υαινόμενο Compton 

Φαηλφκελν Compton  είλαη ε αιιειεπίδξαζε θσηνλίνπ κε ειεχζεξν ειεθηξφλην θαηά 

ηελ νπνία κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ θσηνλίνπ πξνζδίλεηαη ζην ειεθηξφλην, ην νπνίν 

απνκαθξχλεηαη απφ ην άηνκν, ελψ εκθαλίδεηαη ζθεδαδφκελν θσηφλην κε ειαηησκέλε 

ελέξγεηα. Σν πνζφ ηεο ελέξγεηαο ε νπνία πξνζδίλεηαη ζην ειεθηξφλην κεηαηξέπεηαη 

ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ Compton. Έηζη ε ελέξγεηα ηνπ αξρηθνχ 

θσηνλίνπ (hv), εθείλε ηνπ ζθεδαδφκελνπ θσηνλίνπ (hv´) θαη απηή πνπ δφζεθε ζην 

ειεθηξφλην Compton ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε: 

 
 

φπνπ m ε κάδα ηνπ ειεθηξνλίνπ θαη ve ε ηαρπηεηά ηνπ. 

 

Σν θαηλφκελν Compton έρεη ζαλ απνηέιεζκα αθ‟ ελφο κελ ηελ εμαζζέλεζε ηεο 

δέζκεο αθ‟εηέξνπ δε ηελ απνξξφθεζε απφ ην πιηθφ κέξνπο ηεο ελέξγεηαο ησλ 

θσηνλίσλ πνπ έθαλαλ αιιειεπίδξαζε. 

 

Ο καδηθφο ζπληειεζηήο ζθεδάζεσο γηα ην θαηλφκελν Compton ,ζ, είλαη πξαθηηθά 

αλεμάξηεηνο ηνπ αηνκηθνχ αξηζκνχ, κε εμαίξεζε ην πδξνγφλν φπνπ είλαη δηπιάζηνο 

ζε ζρέζε κε ηα άιια ζηνηρεία. ζνλ αθνξά φκσο ηελ εμάξηεζε ηνπ απφ ηελ ελέξγεηα 

ηνπ θσηνλίνπ, είλαη αληηζηξφθσο αλάινγνο απηήο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηκέο ελέξγεηαο 

κεγαιχηεξεο απφ 500 KeV. Φσηφληα πςειήο ελέξγεηαο ζθεδάδνληαη ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ ζε ζρέζε κε θσηφληα ρακειήο ελέξγεηαο. Έηζη ε έληαζε ηεο ζθεδαδφκελεο 

αθηηλνβνιίαο είλαη ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε κεγαιχηεξε. Δλψ ινηπφλ ν καδηθφο 

ζπληειεζηήο ειαηηψλεηαη ζηαζεξά θαζψο απμάλεηαη ε ελέξγεηα ηνπ θσηνλίνπ, ε 

ζρεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζθεδαζκνχ, σο δηεξγαζία εμαζζελήζεσο απμάλεηαη ζηαζεξά, 

ηνπιάρηζησλ γηα θσηφληα ελέξγεηαο κέρξη κεξηθψλ ΜeV. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, 

θαζψο απμάλεηαη ε ελέξγεηα ηνπ θσηνλίνπ, ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί θσηνειεθηξηθφ 

θαηλφκελν ειαηηψλεηαη πνιχ ηαρχηεξα απφ ηελ πζαλφηεηα λα ζπκβεί θαηλφκελν 

Compton. 

 

Σα ζθεδαδφκελα θσηφληα πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ Αθηηλνδηαγλσζηηθή θαη 

ζηελ Ππξεληθή Ηαηξηθή, δηφηη ειαηηψλνπλ ηελ δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

ιακβαλφκελεο εηθφλαο, φζν θαη ζηελ Αθηηλνζεξαπεία.[1] 

    Εικόνα 2.2.1.2.1: θέδαζε  Compton 
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2.2.1.3 Δύδυμοσ Γϋνεςη 

Δίλαη ην θαηλφκελν ηεο αιιειεπίδξαζεο θσηνλίνπ πςειήο ελέξγεηαο, κεγαιχηεξεο 

απφ 1,022 MeV, κε ην ηζρπξφ ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ηνπ ππξήλα θάπνηνπ αηφκνπ 

θαηά ην νπνίν ην θσηφλην εμαθαλίδεηαη ελψ ζπγρξφλσο παξάγνληαη έλα ειεθηξφλην 

θαη έλα πνδηηξφλην. Σν ειεθηξφλην ηνπ δεχγνπο πνπ δεκηνπξγήζεθε, κεηά απφ πνιιέο 

αιιειεπηδξάζεηο κε παξαθείκελα άηνκα ηειηθά εξεκεί, ελψ ην πνδηηξφλην, αθνχ 

ράζεη θαη απηφ κεγάιν κέξνο ηεο θηλεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο ελψλεηαη κε θάπνην 

ειεθηξφλην. Απνηέιεζκα  ηεο «ζπληήμεσο» απηήο είλαη ε εμαθάληζε ησλ δχν 

ζπδπγψλ ζσκαηηδίσλ θαη ε εκθάληζε δχν θσηνλίσλ ησλ νπνίσλ ε θνξά θηλήζεσο 

είλαη ζρεδφλ αληίζεηε, γηα ην ιφγν ηεο δηαηεξήζεσο ηνπ αμηψκαηνο δηαηήξεζεο ηεο 

νξκήο. Σν ηειεπηαίν απηφ θαηλφκελν απνηειεί ηελ εμαυισζε θαη ζπκβαίλεη πάληνηε 

θαηά ηελ έλσζε ζσκαηηδίνπ-αληηζσκαηηδίνπ. 

 

Ο καδηθφο ζπληειεζηήο εμαζζελήζεσο,ιφγσ δίδπκεο γέλεζεο , π, είλαη αλάινγνο ηνπ 

αηνκηθνχ αξηζκνχ θαη ηνπ ινγάξηζκνπ ηεο ελέξγεηαο ηνπ θσηνλίνπ. 

 

 
 

Γηα ηνπο βηνινγηθνχο ηζηνχο, ε ζρεηηθή ζπνπδαηφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δίδπκεο 

γέλεζεο είλαη ζρεηηθά κηθξή γηα δέζκεο αθηηλψλ Υ πξνεξρφκελεο απφ ηάζεηο κέρξη 30 

ΜeV πεξίπνπ.[1] 

 

                                                       Εικόνα 2.2.1.3.1: Σν θαηλφκελν ηεο δηδχκνπ γέλεζεο 

 

 
 

2.2.2  Αλληλεπύδραςη ύλησ – φορτιςμϋνων ςωματιδύων. 
Καζψο θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα δηέξρνληαη απφ ην πιηθφ ράλνπλ ελέξγεηα ιφγσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ πεδίσλ Coulomb ησλ ζσκαηηδίσλ κε ηα ειεθηξφληα ηνπ πιηθνχ. 

Σν κέγεζνο πνπ καο πεξηγξάθεη απηή ηελ απψιεηα ελέξγεηαο, αλά κνλάδα κήθνπο, 

είλαη ην  θαη νλνκάδεηαη θαη ελέξγεηα ηνληζκνχ. Φπζηθά δελ ππάξρεη κηα εμίζσζε 

πνπ λα πεξηγξάθεη ηελ απψιεηα ελέξγεηαο γηα φια ηα θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα. 

Γηαθνξεηηθή εμίζσζε πεξηγξάθεη ην ιφγν  γηα ζσκαηίδηα-α θαη δηαθνξεηηθή γηα 

ζσκαηίδηα-β. 

 

Μηα θφξκνπια πνπ δίλεη ηελ ελέξγεηα ηνληζκνχ γηα θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα πιελ ησλ 

ειεθηξνλίσλ θαη ησλ πνδηηξνλίσλ είλαη ε πεξίθεκε θφξκνπια ησλ Bethe-Bloch: 
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φπνπ: 

 : κάδα θνξηηζκέλνπ ζσκαηηδίνπ 

 : θνξηίν ζσκαηηδίνπ 

 : καδηθφο αξηζκφο 

 : αξηζκφο αηφκσλ αλά κνλάδα φγθνπ, θαη 

 : ηαρχηεηα ζσκαηηδίνπ. 

 : κέζε ηηκή ηνληζκνχ 

θαη: 

  

κε 

  ηαρχηεηα ηνπ θσηφο (  

 

Αλ κηιάκε γηα ειεθηξφληα θαη πνδηηξφληα, ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ ιφγσ ηεο κάδαο 

ηνπο πνπ είλαη πνιχ κηθξή. Γηα λα βξνχκε ηελ ελέξγεηα ηνληζκνχ πξέπεη λα 

ππνινγίζνπκε ηφζν ηελ ελέξγεηα ηνληζκνχ απφ ηηο ζπγθξνχζεηο (collision) αιιά θαη 

απφ ηελ αθηηλνβνιία (radiative) θαη λα ηηο αζξνίζνπκε: 

 

 
 

 Οη ζρέζεηο πνπ καο δίλνπλ πξνζεγγηζηηθά ηελ ελέξγεηα ηνληζκνχ ιφγσ ζπγθξνχζεσλ 

είλαη: 

 

 
 

πνπ γηα ειεθηξφληα : 

 
 

  

Καη γηα πνδηηξφληα: 

 
  

 ζηηο πην πάλσ εμηζψζεηο: 

 
Δλψ κηα πξνζεγγηζηηθή ζρέζε-ιφγνο κεηαμχ ηεο απψιεηαο ελέξγεηαο δη‟ αθηηλνβνιίαο 

θαη δηά ηνληζκνχ είλαη: 
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2.3 Ενεργότητα – Δόςη Ακτινοβολύασ. 
εκαληηθφ είλαη λα εηζάγνπκε θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

ζπλέρεηα, φπσο ε ελεξγφηεηα θαη ε δφζε αθηηλνβνιίαο. 

 

Δλεξγφηεηα νλνκάδνπκε ην ξπζκφ δηάζπαζεο κηα πεγήο πνπ νξίδεηαη σο: 

 
φπνπ, 

 : αξρηθφο αξηζκφο ππξήλσλ. 

    : ζηαζεξά δηάζπαζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ξαδηελεξγή πεγή.   

 

Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ελεξγφηεηαο είλαη ην Becquerel (Bq) θαη κηιάκε γηα 

δηαζπάζεηο αλά δεπηεξφιεπην.  

Χο αποπποθηθείζα δόζη ακηινοβολίαρ νξίδεηαη ε ελέξγεηα πνπ έρεη ελαπνηεζεί 

ζηνπο ηζηνχο αλά ρηιηφγξακκν κάδαο. Μνλάδα κέηξεζήο ηεο είλαη ην 1Gy=1J/Kg. 

Ο ππνινγηζκφο ηεο απνξξνθεζείζαο δφζεο αθηηλνβνιίαο δελ αξθεί γηα λα πεξηγξάςεη 

ηε δεκηά πνπ ζα πάζεη ν ηζηφο πνπ έρεη αθηηλνβνιεζεί. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη νηη 1 Gy 

απνξξνθεζείζαο δφζεο α αθηηλνβνιίαο, είλαη 10 κε 20 πεξίπνπ θνξέο πην επηβιαβήο 

απφ ηελ ίδηα δφζε γ αθηηλνβνιίαο, αλάινγα κε ηελ ελέξγεηα ηεο γ αθηηλνβνιίαο. Οη 

αθηηλνβνιίεο β θαη Υ είλαη εμίζνπ επηβιαβείο κε ηηο γ. Σα βξαδέα λεηξφληα είλαη 5 

θνξέο πην επηβιαβή θαη ηα ηαρέσο θηλνχκελα λεηξφληα 10 θνξέο. 

 

Γηα λα εθθξάζνπκε ην κέγεζνο ηεο έθζεζεο κε φξνπο βηνινγηθήο δεκηάο πξέπεη λα 

πνιιαπιαζηάζνπκε ηελ απνξξνθεζείζα δφζε ζε Gy κε έλα ζπληειεζηή ζηάζκηζεο 

(WR)γηα ην είδνο ηεο αθηηλνβνιίαο. Έηζη πξνθχπηεη ε ηζνδχλακε δφζε. 

H απνξξνθνχκελε δφζε αθηηλνβνιίαο ζηαζκηζκέλε γηα ην είδνο ηεο αθηηλνβνιίαο 

νλνκάδεηαη ιζοδύναμη δόζη. Μνλάδα ηεο ηζνδχλακεο δφζεο είλαη ην 1 Sievert. 

Απηή αληηθαηέζηεζε ην 1979 ηελ παιηφηεξε κνλάδα κέηξεζεο ην 1 rem. 

(100 rem= 1 Sv)  

 

Οη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο αθηηλνβνιίαο θαζνξίδνληαη απφ ηε Γηεζλή Δπηηξνπή γηα 

ηελ Πξνζηαζία απφ ηελ Αθηηλνβνιία θαη είλαη θαζαξνί αξηζκνί. 

Σέινο ππάξρεη θαη ε ενεπγόρ δόζη πνπ είλαη ε ηζνδχλακε δφζε ζηαζκηζκέλε γηα ηε 

βηνινγηθή επίπησζε ηεο αθηηλνβνιίαο ζηνπο δηάθνξνπο ηζηνχο. Γειαδή 

πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ ηζνδχλακε δφζε κε έλαλ αξηζκφ πνπ ιέγεηαη ζπληειεζηήο 

ζηάζκηζεο ηζηνχ (WT)θαη πξνθχπηεη ε ελεξγφο δφζε. 
 

Ζ κέζε ηηκή ελεξγνχ δφζεο απφ θπζηθή ξαδηελέξγεηα πνπ δέρεηαη έλαο άλζξσπνο 

θαηά έηνο είλαη 2,2 mSv. 

 

Ο άλζξσπνο είλαη ζπλερψο εθηεζεηκέλνο ζε αθηηλνβνιία γ απφ ην πεξηβάιινλ. Απηή 

νλνκάδεηαη εξυηεπική έκθεζη. Γεδνκέλνπ νηη ε αθηηλνβνιία απηή πξνζπίπηεη 

νκνηνγελψο ζε φια ηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο ε αληίζηνηρε δφζε νλνκάδεηαη ολόζυμη 

δόζη.  Γηα νιφζσκε δφζε ν ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο ηζηνχ είλαη 1. 

Tα φξηα επηηξεπφκελσλ νιφζνκσλ δφζεσλ είλαη: 

α) Γηα εξγαδφκελνπο πνπ εθηίζεληαη ζε αθηηλνβνιία: 20mSv/year ή 100 mSv γηα 5 

ζπλερφκελα έηε.  
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β) Γηα ην επξχ θνηλφ: 1 mSv/year.[2,3] 

 

 
Πίνακαρ 2.3.1: Γφζε mSv θαη πκπηψκαηα 

 

 
 

                          Πίνακαρ 2.3.2: πληειεζηέο ζηάζκηζεο Αθηηλνβνιίαο. 
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               Πίνακαρ 2.3.3: πληειεζηέο ζηάζκηζεο ηζηψλ. 
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3 
Ακτύνεσ Φ και Αξονικό Σομογραφύα 

3.1 Ιατρικό Υυςικό και Ακτύνεσ Φ 
Αλ θαη θαλείο δελ ην ζπλεηδεηνπνίεζε εθείλε ηελ επνρή, ε αλαθάιπςε ησλ αθηίλσλ 

Υ ην 1895 πξναλήγγεηιε ηηο έξεπλεο πνπ αθνινχζεζαλ θαη έθεξαλ ηεξάζηηα πξφνδν 

ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο ην πξψην ηέηαξην ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Ζ αλαθάιπςε ησλ αθηίλσλ 

Υ νδήγεζε ζε κηα λέα θαη εληειψο απξφβιεπηε δηάζηαζε ζηελ πξαθηηθή ηεο 

ηαηξηθήο, θαη πξφζθεξε ηε δπλαηφηεηα λα δνχκε κέζα ζην ζψκα ηνπ αζζελνχο ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη λα επεκβνχκε ρεηξνπξγηθά. 

 

Οη έξεπλεο γηα εθαξκνγέο ηεο θπζηθήο ζηελ ηαηξηθή έθεξαλ κεγάιε πξφνδν  ζηελ 

αθηηλνινγία θαη ηελ αθηηλνζεξαπεία πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηε δηάγλσζε θαη ηε 

ζεξαπεία αλζξψπηλσλ αζζελεηψλ. Κπξηφηεξεο εθαξκνγέο ηεο ηαηξηθήο θπζηθήο είλαη 

ε δνζηκεηξία, ε πξνεηνηκαζία ησλ πιάλσλ ζεξαπείαο (πεξηιακβάλεη επηινγή, 

θαηεχζπλζε, δηαζηάζεηο πεδίνπ θαη ελέξγεηα ηεο θάζε δέζκεο αθηίλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, ππνινγηζκφ ηεο δφζεο αθηηλνβνιίαο ζε θάζε ζεκείν ηνπ φγθνπ πνπ 

αθηηλνβνιείηαη θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ηεο δφζεο απηήο),  ε 

αθηηλνπξνζηαζία θαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ απεηθνληζηηθψλ θαη 

αθηηλνζεξαπεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ ζεκεξηλή ξαγδαία αλάπηπμε ζηνπο ηνκείο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζρεδηαζκνχ/θαηαζθεπήο 

αληρλεπηψλ δίλεη εθφδηα ζηνλ ηαηξηθφ θπζηθφ γηα ηελ θαιπηέξεπζε ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξεη. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο βειηηψζεηο πνπ παξαηεξήζεθε ηα 

ηειεπηαία έηε, είλαη θαη ν ππνινγηζκφο ηεο δφζεο αθηηλνβνιίαο ζε έλα αζζελή, θαη ε 

δπλαηφηεηα λα δνζεί κεγάιε δφζε αθηηλνβνιίαο κέζα ζηνλ φγθν, κε ηαπηφρξνλε 

κείσζε ηεο δφζεο ζε πγηείο ηζηνχο πνπ είλα πνιχ θνληά ζηνλ φγθν, πξάγκα πνπ 

πξνεγνπκέλνο ήηαλ αξθεηά δχζθνιν. 

 

ηε παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζα εμεηάζνπκε ηε ρξήζε ησλ αθηηλψλ Υ κέζσ 

ηνπ αθηηλνδηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο ηνπ αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ, ηηο παξακέηξνπο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγεία ηνπ, ηε δφζε αθηηλνβνιίαο θαη ηελ πνηφηεηα 

εηθφλαο. 

 

3.2 Ανακϊλυψη Ακτύνων Φ 

ηηο 8 Ννεκβξίνπ 1895 ν Wilhelm Conrad Roentgen πεηξακαηηδφηαλ κε κηα  

δηαδεδνκέλνπ επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο ζπζθεπή γηα εθείλε ηελ επνρή, έλα 

ζσιήλα θελνχ  κε εθαξκνγή πςειήο ηάζεο κεηαμχ ησλ δχν ειεθηξνδίσλ ηνπ (άλνδνο 

θαη θάζνδνο), πξνθαιψληαο έηζη κηα ξνή ειεθηξηθψλ θνξηίσλ, δειαδή ειεθηξηθφ 

ξεχκα κέζα ζηνλ ζσιήλα θελνχ. 
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                 Εικόνα 3.2.1: ν ζσιήλαο ηνπ Roentgen 

 

 Αξγά ην βξάδπ, θαζψο εξγαδφηαλ ζε έλα ζθνηεηλφ δσκάηην, θάηη αζπλήζηζην έπεζε 

ζηελ αληηιεςή ηνπ: ηαλ κηα ειεθηξηθή εθθέλσζε εκθαλίζηεθε ζην ζσιήλα ηνπ, έλα 

θνληηλφ θνκκάηη απφ ραξηί επηρξηζκέλν κε κηα ρεκηθή έλσζε βαξίνπ,πιαηίλαο θαη 

θπαλίνπ πάξαμε κηα ιάκςε. 
 

 Γεδνκέλνπ φηη ν γπάιηλνο ζσιήλαο ήηαλ θαιπκκέλνο κε καχξν ραξηφλη, δελ ππήξρε 

ηξφπνο θσο απφ απηνλ λα κπνξνχζε λα θζάζεη ζην επηθαιπκκέλν ραξηί. Έηζη κηα 

δέζκε απφ θάηη αφξαην έπξεπε λα δηέξρεηαη απφ ην ραξηφλη θαη λα θζάλεη ζηε 

πιαηίλα, βάξην θαη θπάλην πξνθαιψληαο ηα λα εθπέκςνπλ θσο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ν Roentgen είρε αλαθαιχςεη ηηο αθηίλεο Υ ! 

 

Σνπνζεηψληαο δηάθνξα αληηθείκελα δηαθνξεηηθνχ πάρνπο κεηαμχ ηνπ ζσιήλα θαη ηεο 

θζνξίδνπζαο νζφλεο, ν Roentgen παξαηήξεζε φηη επεξέαδαλ ηε θσηεηλφηεηα ηνπ 

εθπεκπφκελνπ θσηφο. Μεξηθά θνκκάηηα απφ ραξηί ή ραξηφλη είραλ κηθξή επίδξαζε, 

αιιά έλα παρχ θχιιν απφ κέηαιιν έζβεζε εληειψο ην θσο. Καη φηαλ είρε ην ρέξη ηνπ 

ζηε δηαδξνκή ηεο δέζκεο ηα νζηά ησλ δαθηχισλ ηνπ πξνβάιινληαλ ζε κηα ζηινπέηηα 

ζηελ νζφλε. Λίγν αξγφηεξα ν Roentgen παξήγαγε ηε πξψηε αλαγξαθή αθηηλψλ Υ, 

απεηθνλίδνληαο γηα πάληα ην ρέξη ηεο γπλαίθαο ηνπ θαη ην δαθηπιίδη ηεο ζε κηα 

γχαιηλε θσηαγξαθηθή πιάθα. [4] Ο Roentgen έιαβε ην 1901 ην βξαβείν Nobel  γηα 

ηελ αλαθάιπςε ησλ αθηηλψλ Υ. 

 

 

 

 
 
                                                        Εικόνα 3.2.2: Σν ρέξη ηεο γπλαίθαο ηνπ Roentgen 

3.2.1 Σι εύναι ακτύνεσ Φ 
Ζ αθηηλνβνιία Υ είλαη ηνλίδνπζα ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κε ελέξγεηα 

θσηνλίσλ απφ ιίγα keV σο πνιιά MeV ή κήθε θχκαηνο 10
-12 

– 10
-7 

m. Οη αθηίλεο Υ 

δηαρσξίδνληαη ζε δχν ππνπεξηνρέο: 
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                               i. Σηο “καιαθέο” αθηίλεο Υ, 120eV – 12keV 

                               ii.
 
Σηο “ζθιεξέο” αθηίλεο Υ, 12 – 120keV  

 

ηελ αθηηλνδηαγλσζηηθή ρξεζηκνπνηνχληαη δέζκεο αθηηλψλ Υ κε ελέξγεηα θσηνλίσλ 

σο 150 keV ελψ ζηελ θιαζηθή αθηηλνζεξαπεπηηθή σο 500 keV.  ήκεξα, ζηελ 

αθηηλνζεξαπεία κε αθηίλεο Υ πςειήο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη δέζκεο κε ελέξγεηα 

θσηνλίσλ απφ 4 MeV σο 25MeV. ηελ αθηηλνδηαγλσζηηθή θαη ζηελ θιαζηθή 

αθηηλνζεξαπεία ε αθηηλνβνιία Υ παξάγεηαη απφ ιπρλίεο παξαγσγήο αθηηλψλ Υ ελψ 

γηα παξαγσγή αθηηλνβνιίαο Υ κεγαιχηεξεο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη 

επηηαρπληέο.[1]  

 

 

                                                         

 

 

    

 

 
                                              Εικόνα 3.2.3: Ζιεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα 

3.3 Αξονικόσ τομογρϊφοσ 
Σν 1972 ν Godfray Hounsfield παξνπζίαζε ζην εηήζην ζπλέδξην ηνπ Βξεηαληθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ Αθηηλνινγίαο ηελ πξψηε ζπζθεπή Τπνινγηζηηθήο Σνκνγξαθίαο  ή 

αμνληθήο ηνκνγξαθίαο φπσο είλαη γλσζηή. Ζ  ζπζθεπή ηνπ Hounsfield ήηαλ γλσζηή 

κε ην φλνκα EMI-scanner. Απηή ε κέζνδνο δελ έρεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

ζπκβαηηθήο αθηηλνγξαθίαο θαη ε εηζαγσγή ηεο ζήκαλε κηα επαλάζηαζε ζηελ ηαηξηθή 

δηαγλσζηηθή. Ο ηνκνγξάθνο πνπ παξνπζίαζε ν Hounsfield ήηαλ πιήξσο ιεηηνπξγηθφο 

θαη ιεηηνχξγεζε ζην λνζνθνκείν ηνπ Surrey θνληά ζην Λνλδίλν. Γηα ηελ 

πξσηνπνξηαθή εξγαζία ζην ρψξν ηεο ηαηξηθήο απεηθφληζεο ν Ζounsfield ηηκήζεθε 

απφ θνηλνχ κε ηνλ A.M.Cormack κε ην βξαβείν Nobel Ηαηξηθήο θαη Φπζηνινγίαο ηνπ 

1979. 

 

Οη ζαξσηέο ππνινγηζηηθήο ηνκνγξαθίαο, θνηλψο γλσζηνί σο CT απφ ηα αξρηθά ησλ 

ιέμεσλ Computed Tomography, δεκηνπξγνχλ ςεθηαθέο εηθφλεο κε ηε κέηξεζε ηεο 

κεηάδνζεο κηαο δέζκεο αθηηλψλ Υ κέζσ ηζηνχ, θαζψο ν ζσιήλαο αθηίλσλ Υ 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ αζζελή. Δθαηνληάδεο ή αθφκα θαη ρηιηάδεο αληρλεπηέο 

αθηηλψλ Υ, ζπλήζσο αληρλεπηέο ζηεξεάο θαηάζηαζεο, κεηξνχλ ηελ εμαζζέλεζε ηεο 

ζε ζρήκα βεληάιηαο δέζκεο απφ ηηο δνκέο εληφο ηνπ αζζελνχο. Απηνί νη αληρλεπηέο 

ζπιιέγνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απφ θάζε πξνβνιή. Οη πιεξνθνξίεο ςεθηνπνηνχληαη θαη 

αλαιχνληαη απφ έλα ππνινγηζηή γηα λα επαλαζπληαρζνχλ νη εηθφλεο δηαηνκήο. Ζ 

απεηθφληζε ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο πξνζθέξεη αλαθαηαζθεπαζκέλεο εηθφλεο ζε 

επηιεγκέλεο πξνβνιέο πνιχ αλψηεξεο πνηφηεηαο  απφ άιινπο ρακειήο αληίζεζεο 

ηξφπνπο απεηθφληζεο κε αθηίλεο  Υ.[5]  
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3.3.1 Περιγραφό Μεθόδου Αξονικόσ Σομογραφύασ 

Γηα απεηθνληζηηθνχο ζθνπνχο, νη αθηίλεο Υ παξάγνληαη απφ ηελ πξφζθξνπζε 

επηηαρπλφκελσλ ειεθηξνλίσλ ζε θάπνην πιηθφ – ζπλήζσο βνιθξάκην. Μηα 

ζεξκαηλφκελε θάζνδνο είλαη ε πεγή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ επηηαρχλνληαη 

εθαξκφδνληαο ειεθηξηθή ηάζε κεηαμχ ηεο θαζφδνπ θαη ηεο αλφδνπ (αληηθαζφδνπ) 

απφ βνιθξάκην.  Ζ ειεθηξηθή ηάζε θπκαίλεηαη απφ 30 kV κέρξη 150 kV, αλάινγα κε 

ηελ εθαξκνγή. Ζ δηάηαμε βξίζθεηαη ζε ζσιήλα θελνχ πνπ ηνπνζεηείηαη έλα 

ηνπιάρηζηνλ κέηξν καθξηά απφ ηνλ αζζελή. Καζψο νη αθηίλεο Υ δηαπεξλνχλ ηνλ 

αζζελή αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ηζηνχο θαη ζηε ζπλέρεηα αληρλεχνληαη απφ αηζζεηήξεο 

αληηδηακεηξηθά κε ην ζεκείν εθπνκπήο ηνπο. ηελ θιαζηθή αθηηλνγξαθία ην ξφιν ηνπ 

αηζζεηήξα έρεη ην θηικ κε αινγνλίδην ηνπ αξγχξνπ, ην νπνίν κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ 

έρεη πην ζθνηεηλφ ρξψκα ζηηο πεξηνρέο πνπ δέρζεθε πεξηζζφηεξε αθηηλνβνιία. Έηζη 

νη θσηεηλέο πεξηνρέο αληηζηνηρνχλ ζε πεξηνρέο κε έληνλε απνξξφθεζε ησλ αθηίλσλ 

απφ ηνπο ηζηνχο, ελψ νη ζθνηεηλέο πεξηνρέο ηνπ θίικ αληηζηνηρνχλ ζε πεξηνρέο κε 

ιηγφηεξε απνξξφθεζε ηεο αθηηλνβνιίαο απφ ηνπο ηζηνχο. [6,7,8]. 

 

Οη αθηίλεο Υ αλαθιψληαη θαη απνξξνθνχληαη κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ απφ ηνλ θάζε 

ηζηφ ζην ζψκα. Ο βαζκφο απνξξφθεζεο εμαξηάηαη απφ ηε ζχλζεζε ησλ ηζηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ππθλφο νζηίηεο ηζηφο ζα απνξξνθήζεη πνιχ πεξηζζφηεξε αθηηλνβνιία 

απ‟φηη καιαθνί ηζηνί φπσο νη κχεο, ην ιίπνο ή ην αίκα. Ο βαζκφο απνξξφθεζεο 

εμαξηάηαη απφ ηελ ππθλφηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηνπο ηζηνχο. Οη ηζηνί κε πςειή 

ππθλφηεηα ειεθηξνλίσλ πξνθαινχλ πεξηζζφηεξε ζθέδαζε ζηηο αθηίλεο Υ απ΄φηη νη 

ηζηνί κε κηθξή ππθλφηεηα ειεθηξνλίσλ. Δπνκέλσο, εθφζνλ ιηγφηεξα θσηφληα ζα 

θηάλνπλ ζην θσηνεπαίζζεην θηικ έρνληαο δηαπεξάζεη νζηά ή κέηαιιν αληί γηα 

καιαθφ ηζηφ, ε απνηχπσζε ζα είλαη θσηεηλφηεξε γηα νζηά ή κέηαιια [7]. 

 

Έλα πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά είλαη φηαλ ζέινπκε λα δηαθξίλνπκε ηα 

αηκνθφξα αγγεία απφ ηνπο πεξηβάιινληεο ηζηνχο. Μηαο θαη έρνπλ παξφκνηα ζχζηαζε, 

δελ απεηθνλίδνληαη κε επαξθή αληίζεζε ζην θηικ. Γηα λ‟ απμήζνπκε απηή ηελ 

αληίζεζε κπνξνχκε λα ρνξεγήζνπκε ελδνθιέβηα ή ζηνκαηηθά ζηνλ αζζελή δηάιπκα 

κε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζηνηρεία κε πςειφ αηνκηθφ αξηζκφ («βαξέα» ζηνηρεία, 

φπσο ηψδην θαη βάξην). Ζ δηαζπνξά ζην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα ελφο ηέηνηνπ 

δηαιχκαηνο κπνξεί λα απεηθνληζηεί κε αθηίλεο Υ. Σν δηάιπκα ησδίνπ ή  βαξίνπ 

απνξξνθά θσηφληα πην έληνλα παξά ην ίδην ην αίκα θαη νη γχξσ ηζηνί. αλ 

απνηέιεζκα, ε αιιειεπίδξαζε κε ηα θσηφληα ηεο αθηηλνβνιίαο Υ  απεηθνλίδεη ηηο 

θιέβεο θαη αξηεξίεο πην έληνλα απφ ηνπο γχξσ ηζηνχο[8]. 

 

Αληίζεηα κε ηελ θιαζηθή αθηηλνγξαθία, ε ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία δε ρξεζηκνπνηεί 

θσηνεπαίζζεην θηικ γηα λα αληρλεχζεη ηηο αθηίλεο Υ. Σα θσηφληα ζπιιέγνληαη απφ 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ ηα κεηαηξέπνπλ ζε ειεθηξηθφ ξεχκα. πλήζσο θάπνηνο 

θξπζηαιιηθφο ζπηλζεξηζηήο πνπ δέρεηαη ηηο αθηίλεο Υ εθπέκπεη ζηε ζπλέρεηα νξαηφ 

θσο. Σα θσηφληα νξαηνχ θσηφο κεηαηξέπνληαη ζηε ζπλέρεηα ζε ειεθηξφληα απφ 

θσηνειεθηξηθνχο πνιιαπιαζηαζηηθνχο ζσιήλεο (photomultiplier tube - PMT). Σν 

απνηέιεζκα είλαη έλα ξεχκα κε έληαζε αλάινγε ηεο αξρηθήο ελέξγεηαο ησλ θσηνλίσλ 

ησλ αθηίλσλ Υ [8]. 
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3.3.2 Γενιϋσ Αξονικών Σομογρϊφων 

Ο ηνκνγξάθνο ηνπ Hounsfield εγθαηλίαζε ηελ πξψηε γεληά. Μηα εμαηξεηηθά 

επζπγξακκηζκέλε δέζκε αθηίλσλ Υ θαη έλαο αληρλεπηήο θηλνχληαη γξακκηθά ζε 

ζρέζε κε ηνλ αζζελή γηα ηελ απφθηεζε κηαο πξνβνιήο θαη ζηε ζπλέρεηα 

πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ αζζελή γηα ηελ απφθηεζε ηεο επφκελεο πξνβνιήο. Ζ 

δηαδηθαζία ζχγρξνλεο κεηαηφπηζεο-πεξηζηξνθήο (translation-rotation motion) 

ζπλερίδεηαη, κέρξη ε πεγή θαη ν αληρλεπηήο λα έρνπλ πεξηζηξαθεί θαηά 180
0
 κε 

γσληαθά βήκαηα εχξνπο 1
0
. Ζ παξάιιειε δέζκε επηηξέπεη ηελ απφξξηςε ηεο 

ζθεδαδφκελεο ζηνλ αζζελή αθηηλνβνιίαο, αιιά ε πνιχπινθε δηαδηθαζία ζάξσζεο 

ζπλεπάγεηαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (ηεο ηάμεσο ησλ 5min) γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο ιήςεο κηαο ηνκήο θαη επνκέλσο ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εηθφλαο ιφγσ 

ηερλεηψλ ζθαικάησλ πνπ εηζάγνπλ ηα θηλνχκελα κέξε ηνπ ζψκαηνο. Ζ γεσκεηξία 

απηή ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο γηα εμεηάζεηο ηνπ θξαλίνπ, ελψ ζήκεξα έρεη 

ζηακαηήζεη ε εθαξκνγή ηεο [7]. 

 

 
Εικόνα 3.3.1: Αξρή ιεηηνπξγίαο Αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ 1εο  γεληάο                                     
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Οη ππνινγηζηηθνί ηνκνγξάθνη δεχηεξεο γεληάο, ρξεζηκνπνηνχλ κηα 

απνθιίλνπζα δέζκε αθηίλσλ Υ (fan beam) θαη κηα γξακκηθή ζεηξά αληρλεπηψλ. 

Ζ δηαδηθαζία κεηαηφπηζεο-πεξηζηξνθήο εθαξκφδεηαη θαη ζ‟ απηή ηε γεληά, 

αιιά είλαη δπλαηή ε ρξήζε γσληαθψλ βεκάησλ κεγαιχηεξνπ εχξνπο θαη 

ζπλεπψο ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ζάξσζεο ζε 30 sec. ην δηάζηεκα απηφ ν 

αζζελήο κπνξεί λα θξαηά ηελ αλαπλνή ηνπ, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο δηαγλσζηηθήο αμίαο ηεο εηθφλαο. Οη αιγφξηζκνη 

αλαθαηαζθεπήο είλαη θαηάιιεινη γηα ην ρεηξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ πξνβνιήο ηεο 

απνθιίλνπζαο δέζκεο [7]. 

Εικόνα 3.3.2: Αμνληθφο ηνκνγξάθνο 2εο  γεληάο 

 

 

ηελ ηξίηε γεληά , κηα πεγή απνθιίλνπζαο δέζκεο αθηίλσλ Υ θαη κηα κεραληθά 

ζπδεπγκέλε θακππινεηδήο δηάηαμε αληρλεπηψλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ 

κεξηθέο εθαηνληάδεο αλεμάξηεηνπο αληρλεπηέο, πεξηζηξέθνληαη ζπγρξφλσο 

γχξσ απφ ηνλ αζζελή δηαγξάθνληαο γσλία 360
0
. Ο ρξφλνο ιήςεσο ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1 sec. Λεπηά δηαθξάγκαηα βνιθξακίνπ κπνξνχλ 

λα ηνπνζεηεζνχλ κεηαμχ ησλ αληρλεπηψλ γηα ηελ απφξξηςε ηεο ζθεδαδφκελεο 

αθηηλνβνιίαο. Δπίζεο είλαη δπλαηή ε κεηαβνιή ηεο απφζηαζεο πεγήο-άμνλα 

πεξηζηξνθήο κε ηε δηάηαμε ιπρλίαο-αληρλεπηή λα παξακέλεη ζηαζεξή, θαη 

επνκέλσο ε εμέηαζε νξγάλσλ δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ κε ηελ αμηνπνίεζε φισλ 

ησλ αληρλεπηψλ [7]. 
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Εικόνα 3.3.3: Αμνληθφο ηνκνγξάθνο 3εο  γεληάο 

  

ηελ ηέηαξηε γεληά , ε πεγή κηαο απνθιίλνπζαο δέζκεο αθηίλσλ Υ 

πεξηζηξέθεηαη, ελψ ε αληρλεπηηθή δηάηαμε παξακέλεη αθίλεηε. Ζ αληρλεπηηθή 

δηάηαμε απνηειείηαη απφ 600 έσο 4800 αλεμάξηεηνπο αληρλεπηέο, 

δηαηεηαγκέλνπο ζ‟έλα θχθιν πνπ πεξηβάιιεη ηνλ αζζελή. Οη ρξφλνη ζάξσζεο 

είλαη ηεο ίδηαο ή θαη πξνεγνχκελεο ηάμεσο απφ εθείλνπο ηεο ηξίηεο γεληάο 

(κέρξη θαη 0.5 sec)  . Οη αληρλεπηέο δελ είλαη πηα ζπδεπγκέλνη κε ηε ιπρλία θαη 

έηζη δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε δηαθξαγκάησλ γηα ηε απφξξηςε ηεο 

ζθεδαδφκελεο αθηηλνβνιίαο. Χζηφζν νη αληρλεπηέο βαζκνλνκνχληαη δχν θνξέο 

θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πεξηζηξνθήο θαη ηα ηερλεηά ζθάικαηα ιφγσ θπθιηθήο 

πεξηζηξνθήο (ring artifacts) εμνπδεηεξψλνληαη. Σα ζπζηήκαηα ηεηάξηεο γεληάο 

ρξεζηκνπνηνχλ δχν γεσκεηξίεο: 1)πεξηζηξεθφκελε πεγή αθηίλσλ Υ κέζα ζε 

ζηαζεξή δηάηαμε αληρλεπηψλ θαη 2)πεξηζηξεθφκελε πεγή αθηίλσλ Υ έμσ απφ 

κηα δηάηαμε αληρλεπηψλ κε δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηνπ επηπέδνπ ηεο (mutating 

detector array) [7]. 

  
                                                                             Εικόνα 3.3.4: Αμνληθφο ηνκνγξάθνο 4εο  γεληάο 
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 ηνπο ηνκνγξάθνπο πέκπηεο γεληάο, ε ηδηαηηεξφηεηα είλαη φηη ε πεγή ησλ 

αθηίλσλ Υ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ζρεδίαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

δηάηαμε ησλ αληρλεπηψλ παξακέλεη ζηαζεξή, ελψ κηα πςειήο ελέξγεηαο δέζκε 

ειεθηξνλίσλ νδεγείηαη ειεθηξνληθά ζε κηα εκηθπθιηθή άλνδν βνιθξακίνπ. Οη 

αθηίλεο Υ παξάγνληαη ζην ζεκείν πξφζπησζεο ησλ ειεθηξνλίσλ ζηελ άλνδν, 

κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο πεγήο αθηηλνβνιίαο πνπ πεξηζηξέθεηαη 

γχξσ απφ ηνλ αζζελή ρσξίο θηλνχκελα ηκήκαηα. Ο ρξφλνο ζάξσζεο ησλ 

50msec επηηξέπεη ηε ιήςε 17 δηαδνρηθψλ ηνκψλ αλά δεπηεξφιεπην θαη ηελ 

απεηθφληζε ηεο παιιφκελεο θαξδηάο ρσξίο ζεκαληηθά ηερλεηά ζθάικαηα ιφγσ 

θίλεζεο [7]. 

           Εικόνα 3.3.5: Αμνληθφο ηνκνγξάθνο 5εο  γεληάο 
 

3.3.3 Ελικοειδόσ ϊρωςη 
 Ζ απαίηεζε γξήγνξσλ πνιιαπιψλ ζαξψζεσλ, θπξίσο γηα ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε, 

νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ειηθνεηδνχο ζάξσζεο (helical scanning 

systems). Σα δεδνκέλα πξνβνιήο γηα πνιιαπιέο εηθφλεο πνπ θαιχπηνπλ έλα ηκήκα 

ηνπ ζψκαηνο ηνπ αζζελνχο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ κε ξπζκφ κηαο ηνκήο ην 

δεπηεξφιεπην. Ο αζζελήο κεηαηνπίδεηαη κέζα ζην θχξην ηκήκα ηνπ ηνκνγξάθνπ 

(gantry) κε κηα ζπλερή θίλεζε. Οη αιγφξηζκνη αλαθαηαζθεπήο είλαη εηδηθά 

ζρεδηαζκέλνη ψζηε λα ιακβάλνπλ ππ‟φςε ηελ ειηθνεηδή ηξνρηά ησλ αθηίλσλ Υ. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζάξσζε κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζηνπο ηνκνγξάθνπο ηξίηεο θαη 

ηέηαξηεο γεληάο κε ρξήζε θαηάιιειεο ηερλνινγίαο [7]. Ζ ηερληθή απηή έρεη απμήζεη 

θαηά πνιχ ηηο δπλαηφηεηεο απεηθφληζεο ηεο Τπνινγηζηηθήο Σνκνγξαθίαο (ΤΣ).   

πλίζηαηαη ζηελ ηαπηφρξνλε κεηαθίλεζε ηεο εμεηαζηηθήο ηξάπεδαο θαηά ηε δηάξθεηα 

εθπνκπήο αθηηλνβνιίαο Υ θαη πεξηζηξνθήο ηεο ιπρλίαο γχξσ απφ ηνλ εμεηαδφκελν. 

Έηζη ε ιήςε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε κνξθή έιηθαο. Ο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξνο θαη νη δπλαηφηεηεο απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξεο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαθαηαζθεπήο θαη απεηθφληζεο θαη ζε άιια 

επίπεδα (ζηεθαληαίν θαη νβειηαίν) θαζψο θαη ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο απ‟ επζείαο 

απφ πξσηνγελή δεδνκέλα (raw data). Ηζσο φκσο ην πηφ ζεκαληηθφ είλαη ε δξαζηηθή 

κείσζε ηνπ ρξφλνπ εμέηαζεο. Με ηε λέα ηερληθή ν ρξφλνο εμέηαζεο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ (ν ρξφλνο ν νπνίνο ρξεηάδεηαη λα βξίζθεηαη ν εμεηαδφκελνο ζηελ 

εμεηαζηηθή ηξάπεδα, ρσξίο λα ππνινγίδνληαη νη πξνεηνηκαζίεο πξηλ θαη κεηά ηελ 

εμέηαζε) πεξηνξίδεηαη ζε κηζφ ιεπηφ πεξίπνπ, ελψ κε ηελ παιαηά ηερληθή ήηαλ ηεο 

ηάμεο ησλ πέληε ιεπηψλ.[9] Με ηε κηθξφηεξε δηάξθεηα εμέηαζεο ν αζζελήο δέρεηαη 

θαη κηθξφηεξε δφζε αθηηλνβνιίαο. 
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Εικόνα 3.3.6: Διηθνεηδήο ζάξσζε 
 

 
               Εικόνα 3.3.7: πκβαηηθή αμνληθή ηνκνγξαθία θαη ειηθνεηδήο αμνληθή ηνκνγξαθία 

 

3.3.4 Εφαρμογϋσ Αξ. Σομογρϊφου ςτην  Ακτινοδιαγνωςτικό 

Ο αμνληθφο ηνκνγξάθνο έρεη κηα επξεία ρξήζε ζηελ ηαηξηθή. Λεηηνπξγεί σο κέζν 

παξεκβαηηθήο εξγαζίαο, πρ πξαγκαηνπνίεζε βηνςίαο θαζνδεγεκέλεο κε αμνληθή 

ηνκνγξαθία. Απνηειεί βάζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ κε 

αθηηλνζεξαπεία: 

  Γηα λα αθνινπζεζεί ε πνξεία ηεο ζεξαπείαο. 

 Γηα λα θαζνξηζηεί πσο ν φγθνο απνθξίλεηαη ζηε ζεξαπεία. 

 

                 Άιιεο δηαδεδνκέλεο θαη γλσζηέο ρξήζεηο ηνπ αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ είλαη: 

 Αξονική ηεθανιαιογπαθία: εθηίκεζε ανξηνζηεθαληαίσλ 

παξαθάκςεσλ θαη κεηαιιηθψλ ελδνπξνζζέζεσλ. Μέηξεζε αζβεζηίνπ 

(αζεξσκαηηθψλ πιαθψλ)[10] 

 

 Αξονική ή Εικονική Κολονοζκόπηζη: αλψδπλε θνινλνζθφπεζε 

ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ επψδπλνπ ελδνζθνπίνπ φπσο ζηελ θιαζηθή 

κέζνδν.[10] 
 

 Αξονική ηομογπαθία γνάθυν (CT Dental Scan): αληρλεχεη θαξθίλν 

ηνπ ζηφκαηνο, Σαρχηαηε απεηθφληζε ησλ δχν γλάζσλ κε θαηάιιειν 

ινγηζκηθφ απεηθφληζεο ησλ νζηηθψλ δνκψλ ησλ δχν γλάζσλ θαη ησλ 

γεηηληαδφλησλ καιαθψλ κνξίσλ, πξνο ηνπνζέηεζε νδνληηθψλ 

εκθπηεπκάησλ.[10] 
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 Ολόζυμη απεικόνιζη: κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηξηζδηάζηαηε 

αμ.ηνκνγξαθία γηα ηε ρεηξνπξγηθή αλαδεκηνπξγία ηνπ πξνζψπνπ κεηά 

απφ ηξαχκα. 
 

 Αξονική Αγγειογπαθία (CTA): κπνξεί λα εθηηκήζεη ηελ θαηάζηαζε 

ησλ κεγάισλ θπξίσο αξηεξηψλ αιιά θαη ησλ θιεβψλ ζρεδφλ φινπ ηνπ 

ζψκαηνο.[10] 

 

 Αξονική ηομογπαθία εγκεθάλος: αληρλεχεη φγθνπο, ζξφκβνπο, 

αλσκαιίεο ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ, δηεπξπκέλεο θνηιίεο απφ 

ζπγθέληξσζε εγθεθαινλνηηαίνπ ξεπζηνχ θαη άιιεο αλσκαιίεο ησλ 

λεχξσλ ή ησλ κπψλ ηνπ καηηνχ. 

 

 Αξονική ηομογπαθία ηπασήλος: κπνξεί λα αληρλεχζεη θαξθίλν ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο.[10] 

 

 Αξονική ηομογπαθία ζπλασνικού κπανίος: αληρλεχνληαη ηξαχκαηα, 

φγθνη θαη κεηαζηάζεηο, πην ζπγθεθξηκέλα κπνξεί λα αληρλεχζεη ηελ 

παξνπζία, ην κέγεζνο, ηε ζέζε θαη ηελ έθηαζε ελφο φγθνπ. 

 

 Αξονική ηομογπαθία θώπακορ: αληρλεχεη φγθνπο, δηείζδπζε 

ξεπζηνχ, ίλσζε πρ απφ ίλεο ακηάληνπ.  

 

 Αξονική ηομογπαθία άνυ και κάηυ κοιλίαρ[10] 

 

 Αξονική ηομογπαθία μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ: αληρλεχεη 

θαηάγκαηα, ζχλζεηεο θιεηδψζεηο, πξνεμνρέο ησλ ζπνλδπιηθψλ δίζθσλ. 

 

3.4 ύγκριςη Ακτινοδιαγνωςτικών Μηχανημϊτων 
Γλσξίδνπκε φηη ηα δηαθνξεηηθά είδε ησλ δηαγλσζηηθψλ αληρλεπηψλ κπνξνχλ λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα δηάθνξα είδε ηεο χιεο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη νη 

δηάθνξνη κεραληζκνί αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ απεηθφληζεο κπνξνχλ 

λα καο επηηξέςνπλ λα απνθηήζνπκε δηαθνξεηηθά είδε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

βηνινγηθέο δνκέο. Γχν ηζηνί πνπ κνηάδνπλ νη ίδηνη ζε έλα αληρλεπηή, ζε έλαλ άιιν 

κπνξεί λα είλαη ξηδηθά αλφκνηνη κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

καιαθψλ ηζηψλ πνπ δελ είλαη εκθαλείο κε θσηφληα ησλ αθηηλψλ Υ, κπνξεί λα 

δηαθξίλνληαη ζαθψο κε ηα ερεηηθά θχκαηα ησλ ππεξήρσλ ή ηα ξαδηνθχκαηα ηεο 

καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο.  

 

Θα ήηαλ ρξήζηκν λα ζπγθξίλνπκε κεηαμχ ηνπο ηα αθηηλνδηαγλσζηηθά κεραλήκαηα. 

Κάπνηα θνζηίδνπλ πεξηζζφηεξν απφ άιια, θάπνηα έρνπλ θαιχηεξε αλάιπζε εηθφλαο 

θαη άιια είλαη πην γξήγνξα ζηελ επεμεξγαζία. Ο ηαηξνθπζηθφο πνπ ζα θιεζεί λα 

επηιέμεη γηα αγνξά ελνο αθηηλνδηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο ζα πξεπεη λα ιάβεη ππφςε 

ηνπ αξθεηέο παξακέηξνπο θαη λα θάλεη ηελ θαιχηεξε επηινγή κε βάζε ηα θξηηήξηα 

πνπ έζεζε. Δπίζεο ν γηαηξφο ζα θιεζεί λα επηιέμεη πην κεράλεκα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα έρεη φζνλ ην θαιχηεξν απνηέιεζκα ζε κηα εμέηαζε ελφο 
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αζζελνχο, ιακβάλνληαο βέβαηα ππφςε ηελ κηθξφηεξε έθζεζε ηνπ αζζελνχο ζε 

αθηηλνβνιία. 

 

ηνπο επφκελνπο πίλαθεο πνπ παξαηίζεληαη έρνπκε ζχγθξηζε αλάκεζα ζε 

απεηθνληζηηθά κεραλήκαηα. 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
FPD: flat-panel x-ray detector/ επίπεδε νζφλε αληρλεπηή Αθηίλσλ-Υ. 

PSP: Photostimulable phosphor plate/ θσηνδηεγεξκέλε πιάθα θσζθφξνπ. 

ΙΙ: Image intensifier tube/ ιπρλίεο ελίζρπζεο εηθφλαο. 

CCD: Charge-coupled device camera/ θάκεξα ζπδεπγέλνπ-θνξηίνπ. 

Πίνακαρ 3.4.1: χγθξηζε απεηθνληζηηθψλ κεραλεκάησλ κε βάζε ηελ αλάιπζε εηθφλαο ην θφζηνο αγνξάο θαη ην   ρξφλν 
επεμεξγαζίαο. 

 

 

 

 
Πίνακαρ 3.4.2: χγθξηζε κεηαμχ MRI, CT  θαη USD κε βάζε ηελ πνηφηεηα εηθφλαο 
 

 

ιμα που 

ανιχνεφεται

Ανιχνευτισ 

ιματοσ

Χαρακτθριςτικά 

ιςτοφ που 

απεικονίηεται

Πλθροφορίεσ κυρίωσ 

για Ανατομία (a) ι 

Φυςιολογία (p)

Αντίκεςθ μαλακϊν 

ιςτϊν (1= το καλφτερο)

Χωρικι Ανάλυςθ 

(mm)

Χρόνοσ Απεικόνιςθσ 

(εκτφπωςθσ)

Κόςτοσ, 

2004 ($Κ)

X-ray Οκόνθ/Film a 3 < 0,1 10+ 0,2

Mammo Οκόνθ/Film a 3 < 0,1 10+ 0,2

CR PSP a 3 < 0,3 10+ 0,2

DR FPD a 3 < 0,3 10+ 0,2

Mammo FPD(Digital) a 3 < 0,2 10+ 0,2

Fluoro II & TV/CCD a 3 < 0,3 30+ 0,4

DSA FPD or II & CCD a 1 < 0,3 10+ 2,5

CT

υςτοιχία 

ανιχνευτϊν 

Ακτίνων-Χ

a 2 < 0,5 10+ 1,2

NM Κρφςταλλοσ Nal p 1 < 3,0 30+ 1,0

SPECT Κρφςταλλοσ Nal p 1 < 3,0 30+ 1,0

PET p 1 < 3,0 40+ 1,5

MRI

Ραδιοκφματα 

απορροφόνται, 

επανεκπζμπονται

υςτοιχία 

ανιχνευτϊν        

Γ-ακτινοβολίασ

Χαλάρωςθ Spin 

Πρωτονίου

a,p 1 10 40+ 2,0

US
Ανάκλαςθ 

Υπεριχων

Πιεηοθλεκτρικι 

ςυςτοιχία Ελαςτικότθτα
a 2 1 20+ 0,3

Ακτίνεσ-Χ 

μεταδίδονται 

μζςω του 

ςϊματοσ

Γ-ακτινοβολία 

εκπζμπεται από 

τα όργανα

πυκνότθτα, 

ατομικόσ 

αρικμόσ, πάχοσ

Πρόςλθψθ 

ραδιοφαρμάκου 

από το όργανο
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Πίνακαρ 3.4.3: χγθξηζε απεηθνληζηηθψλ κεραλεκάησλ κε βάζεην είδνο  αθηηλνβνιίαο θαη ηηο κεηξνχκελεο 

παξακέηξνπο. 

 

 
Πίνακαρ 3.4.4: χγθξηζή απεηθνληζηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ππξεληθήο ηαηξηθήο κε βάζε ηελ πνηφηεηα εηθφλαο απφ       

δηάθνξεο  πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο 

 
 

πσο θαίλεηαη απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο, θάζε απεηθνληζηηθή κέζνδνο έρεη 

νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα  φηαλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο. Γηα 

παξάδεηγκα νη Τπέξερνη πξνηηκνχληαη γηα απεηθνλίζεηο ζηελ εγθπκνζχλε, ε 

Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία ζηελ απεηθφληζε κχσλ θαη εγθεθάινπ γηα αλίρλεπζε 

αηκαησκάησλ. 
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4 
 

 

Ανακαταςκευό Εικόνασ 
 

4.1 Ηλεκτρονικού Τπολογιςτϋσ και Ανακαταςκευό εικόνασ 
ρεδφλ θάζε ζχζηεκα απεηθφληζεο ιεηηνπξγεί ζαλ κηα θσηνγξαθηθή κεραλή. 

Αληηζηνηρίδεη ζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ, ή εθπέκπνληαη ή αλαθιψληαη απφ έλα 

ηξηζδηάζηαην αληηθείκελν επί κηαο δχν ή ηξηψλ δηαζηάζεσλ επηθάλεηαο. Ζ πνηφηεηα 

ηεο πξνθχπηνπζαο εηθφλαο είλαη αλάινγνο κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα 

δηαθξίλεη δηαθνξεηηθέο θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Οη δηαθνξέο ζην κέγεζνο 

ησλ ζεκάησλ πνπ έξρνληαη απφ ηνλ αληρλεπηή ζηνλ ππνινγηζηή αληηπξνζσπεχνληαη 

κε ηηο δηαθνξέο ζε απνρξψζεηο ηνπ γθξίδνπ ή ρξσκάησλ. Σν απεηθνληζηηθφ ζχζηεκα  

απνδίδεη θαιή ιεπηνκέξεηα, ρσξίο λα επηηξέπεη απαξάδεθηα επίπεδα ησλ 

ζηξεβιψζεσλ θαη παξεκβαιινκέλσλ επηδξάζεσλ ζνξχβνπ. 

 

Ζ ηαρχηεηα θαη ε ππνινγηζηηθή δχλακε ησλ κηθξφηεξσλ ππνινγηζηψλ έρεη εθηνμεπζεί 

ζηα χςε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαη ην θφζηνο αλά αξηζκεηηθή 

πξάμε έρεη θαηαθφξπθε πηψζε. Ζ επξεία δηαζεζηκφηεηα ησλ εμειηγκέλσλ, ρακεινχ 

θφζηνπο ππνινγηζηψλ θαη κηθξνυπνινγηζηψλ έρεη εκπλεχζεη εμειίμεηο ζηελ θιηληθή 

ηαηξηθή απεηθφληζε. 

 

Οη ππνινγηζηέο είλαη απνιχησο απαξαίηεηνη γηα ηηο ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο θαη 

απεηθνλίζεηο ηνπ CT, MRI, PET θαη SPE_CT.  Κάλνπλ επίζεο  δπλαηή κηα  επειημία 

γηα βειηίσζε ηεο εηθφλαο θαη επηηξέπνπλ  κεζφδνπο απεηθφληζεο γηα φια ηα είδε 

ςεθηαθψλ εηθφλσλ. Δπίζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ςεθηαθήο αξρεηνζέηεζεο ηεο 

εηθφλαο.[4].  Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί, παξέρεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο παξακέηξνπο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο γηα δηάθνξεο  θιηληθέο απεηθνληζηηθέο 

εθαξκνγέο. 
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Πίνακαρ 4.1.1: Φεθηαθέο κεζφδνη απεηθφληζεο. 

4.2  Βαςικό Αρχό 
Ζ βαζηθή αξρή πίζσ απφ ηελ αμνληθή ηνκνγξαθία είλαη φηη ε εζσηεξηθή δνκή ελφο 

αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα αλαθαηαζθεπαζζεί απφ πνιιαπιέο πξνβνιέο ηνπ 

αληθεηκέλνπ. Ζ αξρή εηθνλνγξαθείηαη ζηελ εηθφλα 4.2.1. 

Σν αληηθείκελν (Α) απαξηίδεηαη απφ πνιιά ηεηξάγσλα, πέληε απφ ηα νπνία έρνπλ 

αθαηξεζεί γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα ζηαπξφ ζην θέληξν. Οη πξνβνιέο κπνξνχλ λα 

απνθηεζνχλ κε ην πέξαζκα κηαο δέζκεο αθηίλσλ-Υ κέζσ ησλ ηεηξαγψλσλ θαη 

κεηξψληαο ηελ εθπεκπφκελε αθηηλνβνιία. Χζηφζν, γηα ιφγνπο απιφηεηαο, ζα 

παξνπζηάζνπκε ηηο πξνβνιέο ησλ αθηίλσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηεηξαγψλσλ ζε θάζε 

ζεηξά. 

     
                                Εικόνα 4.2.1: Ζ βαζηθή αξρή ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο. 

 

Σα νξηδφληηα αζξνίζκαηα θαίλνληαη ζηα δεμηά, ελψ ηα θαηαθφξπθα αζξνίζκαηα ησλ 

αθηίλσλ δείρλνληαη θάησ απφ ην αληηθείκελν. ια ηα νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα 

αζξνίζκαηα αθηίλσλ πξνζηίζεληαη, φπσο ηα δχν πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα Β, γηα λα 

παξαρζεί κηα αξηζκεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ C. Οη αξηζκνί πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλαπαξάζηαζε είλαη νη 4,6,7,8,9, θαη 10. Μηα θιίκαθα ηηκψλ 

ηνπ γθξίδνπ εθρσξείηαη ζηνπο αξηζκνχο γηα λα παξαρζεί κηα εηθφλα φπσο θαίλεηαη 

ζην D. Ζ εηθφλα κπνξεί λα ηχρεη επεμεξγαζίαο γηα λα ηνληζηνχλ νξηζκέλεο πεξηνρέο, 

γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ξπζκηζηεί ε αληίζεζε. Γειαδή ε θιίκαθα γθξίδνπ κπνξεί 

λα πεξηνξηζηεί γηα λα πεξηιακβάλεη κφλν άζπξν θαη καχξν ρξψκα, θαη λα εθαξκνζηεί 

ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαηά κήθνο ηεο αξηζκεηηθήο αθνινπζίαο. ην Δ, ε θιίκαθα 

επηθεληξψλεηαη ζην 9-10 επίπεδν. Σα ηεηξάγσλα κε ηνλ αξηζκφ 10 είλαη ιεπθά θαη 
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φια ηα ππφινηπα καχξα. Μηα ηέιεηα αλαπαξαγσγή επηηπγράλεηαη ζην F κε ηελ 

θιίκαθα ιεπθνχ-καχξνπ λα επηθεληξψλεηαη ζην 6-7 επίπεδν. 

 

ηελ αμνληθή ηνκνγξαθία ησλ αθηίλσλ-Υ, ε κέζνδνο ζρεκαηηζκνχ πξνβνιήο ησλ 

αθηίλσλ είλαη δηαθνξεηηθή απ‟φηη ζην παξάδεηγκά καο.  O αξηζκφο πξνβνιψλ θαη 

ζηνηρείσλ εηθφλαο είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο, αιιά ε αξρή είλαη αθξηβψο ε ίδηα. Οη 

πξνβνιέο ησλ αθηίλσλ ζρεκαηίδνληαη ζαξψλνληαο κηα ιεπηή εγθάξζηα ηνκή ηνπ 

ζψκαηνο κε κηα ζηελή δέζκε αθηίλσλ-Υ θαη κεηξψληαο ηελ έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο 

πνπ θαηαθέξλεη λα δηαπεξάζεη ην ζψκα, κε έλα επαίζζεην αληρλεπηή αθηηλνβνιίαο, 

ηνλ ίδην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ δηαζπάζεσλ ησλ 

ξαδηνλνπθιετδίσλ. Ο αληρλεπηήο δελ ζρεκαηίδεη ηελ εηθφλα. Πξνζζέηεη απιψο ηελ 

ελέξγεηα φισλ ησλ κεηαδηδνκέλσλ θσηνλίσλ. Σα αξηζκεηηθά δεδνκέλα απφ ηα 

αζξνίζκαηα ησλ αθηίλσλ επεμεξγαζκέλα απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

αλαθαηαζθεπάδνπλ ηελ εηθφλα.[11] 

4.3 Ανακαταςκευό Εικόνασ 
ηελ ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία ε δηαηνκή ηνπ ζψκαηνο ρσξίδεηαη ζε πνιιά 

κηθξνζθνπηθά ηεκάρηα, φπσο απηά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εηθφλα 4.3.1 θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζην θάζε ηεκάρην εθρσξείηαη έλαο αξηζκφο αλάινγνο πξνο ην βαζκφ πνπ ην 

ηεκάρην εμαζζέλεζε ηε δέζκε ησλ αθηίλσλ-Υ. Σα κεκνλσκέλα ηεκάρηα νλνκάδνληαη 

voxels. Ζ ζχλζεζε θαη ην πάρνο ηνπο, καδί κε ηελ πνηφηεηα ηεο δέζκεο, 

πξνζδηνξίδνπλ ην βαζκφ εμαζζέλεζεο.  

 

 
                                      Εικόνα 4.3.1: Σκήκα ηζηνχ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε πίλαθα ππνινγηζηή. 

 

Ο ζπληειεζηήο εμαζζέλεζεο (κ), ν νπνίνο επεμεγήζεθε ζην θεθάιαην 2, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζηεί ε εμαζζέλεζε. Σα καζεκαηηθά είλαη πξαγκαηηθά 

πνιχ απιά. Ζ απινχζηεξε πεξίπησζε είλαη έλα απιφ ηεκάρην νκνγελνχο ηζηνχ θαη 

κηα κνλνρξσκαηηθή δέζκε αθηίλσλ-Υ.  Ζ ηηκή ηνπ κ κπνξεί λα ππνινγηζζεί απφ ηελ 

πην θάησ εμίζσζε: 

 

 
 

ε απηή ηελ εμίζσζε ην e  είλαη ε βάζε ησλ λεπέξησλ ινγαξίζκσλ (2,718). Νν ν 

αξρηθφο αξηζκφο ησλ θσηνλίσλ, Ν ν αξηζκφο ησλ θσηνλίσλ πνπ δηαπέξαζαλ ην πιηθφ 

ρσξίο λα απνξξνθεζνχλ, θαη ρ ην πάρνο. Οια ηα κεγέζε κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ. Ο 

ζπληειεζηήο εμαζζελήζεσο είλαη ν κφλνο άγλσζηνο ζηελ εμίζσζε. 
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Αλ δχν ηεκάρηα ηζηνχ κε δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο εμαζζέλεζεο ηνπνζεηεζνχλ ζηε 

δηαδξνκή ηεο δέζκεο ην πξφβιεκα γίλεηαη ακέζσο πην πεξίπινθν. Σψξα ε εμίζσζε 

έρεη δχν αγλψζηνπο κ1 θαη κ2 θαη γξάθεηαη σο εμήο: 

 

 
 

Οη ηηκέο ηνπ κ1 θαη κ2 δελ κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ ρσξίο επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. 

Σνπιάρηζηνλ αθφκα κία επηπιένλ εμίζσζε απαηηείηαη θαη πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπο 

ίδηνπο δχν αγλψζηνπο. Δπηπιένλ εμηζψζεηο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ εμεηάδνληαο ηα 

ηεκάρηα απφ δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα απμεζεί ν 

αξηζκφο ησλ ηεκαρίσλ ζε ηέζζεξα, έηζη ψζηε θάζε αλάγλσζε ζα αληηπξνζσπεχεη ην 

ζχλζεην ησλ δχν ηεκαρίσλ. Έρνπκε πάεη ηψξα απφ δχν ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

εμηζψζεηο: 

 

 

 

 

 
 

Απηφο ν πίλαθαο θαίλεηαη ηξνκεξφο, αιιά νη εμηζψζεηο κπνξνχλ φιεο λα ιπζνχλ 

ηαπηφρξνλα κε ηε βνήζεηα ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.  

 

 
Εικόνα 4.3.2: Παξάδεηγκα ηεζζάξσλ αγλψζησλ. 

 

Αθξηβψο ε ίδηα αξρή εθαξκφδεηαη ζηελ αμνληθή ηνκνγξαθία, αιιά ν αξηζκφο ησλ 

αγλψζησλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο. Γηα παξάδεηγκα, γηα έλα πίλαθα 80x80 ζα 

ππάξρνπλ 6400 άγλσζηνη. 

 

 
                                    Εικόνα 4.3.3: Παξάδεηγκα κε 80 δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο εμαζζέλεζεο. 

 

Γχν παξάγνληεο δηνξζψζεσο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην πξφγξακκα ηνπ αμνληθνχ 

ηνκνγξάθνπ. Ο πξψηνο είλαη κηα δηφξζσζε γηα ηελ πνιπρξσκαηηθή, ή 

εηεξνρξσκαηηθή φπσο αιιηψο ιέγεηαη, θχζε ηεο δέζκεο. Καζψο ε εηεξνρξσκαηηθή 

αθηηλνβνιία δηέξρεηαη κέζσ ελφο απνξξνθεηή ε δηήζεζε απμάλεη ηε κέζε ελέξγεηά 

ηνπ. Ο ζπληειεζηήο εμαζζέλεζεο αιιάδεη κε ηελ ελέξγεηα φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 

4.3.4. Ζ εηθφλα ζπγθξίλεη ηνλ ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο λεξνχ γηα 70 KeV 

κνλνρξσκαηηθήο θαη 120 Kvp εηεξνρξσκαηηθήο δέζκεο. Ζ αξρηθή κέζε ηηκή ηεο 

εηεξνρξσκαηηθήο δέζκεο είλαη 70 KeV. Ο κνλνρξσκαηηθφο κ είλαη ζηαζεξφο αιιά ν 
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εηεξνγελήο κεηψλεηαη ζην γξάθεκα θαζψο απμάλεηαη ε δηήζεζε θαη ε κέζε ηηκή ηεο 

δέζκεο απφ 70 ζε 75 KeV. Σν πξφγξακκα ηνπ αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ πξέπεη λα 

αληηζηαζκίζεη απηή ηε κείσζε θαη λα θέξεη ην ππνινγηζζέλ κ πίζσ ζε κηα επζεία 

γξακκή. 

 

 
                                         Εικόνα 4.3.4: πληειεζηήο εμαζζέλεζεο κηα εηεξνρξσκαηηθήο δέζκεο θαζψο απμάλεηαη ε δηήζεζε. 

 

Ζ δεχηεξε δηφξζσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη έλαο ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο γηα ηελ 

αληηζηάζκηζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ζρήκαηνο ηεο δέζκεο 

ζάξσζεο θαη ηεο κήηξαο εηθφλαο. Ζ εηθφλα 4.3.5 παξνπζηάδεη ην πξφβιεκα 

γεσκεηξηθά. ην Α, νη παξάιιειεο δέζκεο κηαο γξακκηθνχ ηχπνπ ζάξσζεο 

ζπκπίπηνπλ αθξηβψο κε ην κέγεζνο θαη ην ηεηξαγσληθφ ζρήκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

εηθφλαο. ην Β, νη δέζκεο ζάξσζεο δηαζρίδνπλ ηα ζηνηρεία ηεο εηθφλαο ινμά. Έλαο 

ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο, WF , ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηζηαζκίζεη ηε δηαθνξά 

κεγέζνπο κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη φηη θαίλεηαη απφ ηε δέζκε. ε απηά 

ηα παξαδείγκαηα, ν ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο ζα είλαη ίζνο κε κνλάδα ζην Α, θαη 

κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο ζην Β.[11] 

 

 
Εικόνα 4.3.5: φηαλ κφλν έλα ηκήκα ελφο πίμει ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ δέζκε ζάξσζεο, έλαο ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε καζεκαηηθή αλαθαηαζθεπή. 

4.4 Αλγόριθμοι για την Ανακαταςκευό Εικόνασ 
Έλαο αιγφξηζκνο είλαη κηα καζεκαηηθή κέζνδνο γηα λα ιπζεί έλα πξφβιεκα, ρηιηάδεο 

εμηζψζεηο πξέπεη λα ιπζνχλ γηα λα θαζνξηζηνχλ νη ζπληειεζηέο εμαζζέλεζεο φισλ 

ησλ εηθνλνθπηηάξσλ, pixels, ζε κηα εηθφλα. Γηάθνξεο κεζφδνη, ή αιγφξηζκνη είλαη 

ζήκεξα ζε ρξήζε. ινη πξνζπαζνχλ λα επηιχζνπλ ηηο εμηζψζεηο φζν ην δπλαηφ 

ηαρχηεξα, ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε αθξίβεηα. ηνλ πξψην αμνληθφ ηνκνγξάθν 
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ρξεηαδφηαλ κηα δηαδηθαζία ηεζζάξσλ κε πέληε ιεπηψλ γηα λα γίλεη επεμεξγαζία κηαο 

απιήο ηνκήο. Απηή ε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ζίγνπξα κείσλε ησλ αξηζκφ ησλ 

αζζελψλ πνπ ζα εμεηάδνληαλ ζε κηα κέξα. Πην πξφζθαηνη αιγφξηζκνη είλαη πνιχ 

γξεγνξφηεξνη θαη κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ κηα εηθφλα ακέζσο κεηά ηελ ηνκνγξαθηθή 

ηνκή. 

 

Οη ηξεηο θπξηφηεξεο καζεκαηηθέο κέζνδνη αλαθαηαζθεπήο εηθφλαο είλαη: 

 Οπηζζoπξνβνιή – Back projection 

 Δπαλαιεπηηθέο Μεζφδνη – Iterative methods 

 Αλαιπηηθέο κέζνδνη – Analytical methods 

 

4.4.1 Οπιςθοπροβολό – Back Projection 
Ζ νπηζζνπξνβνιή, ή αζξνηζηηθή κέζνδνο φπσο ιέγεηαη αιιηψο, είλαη ην παιαηφηεξν 

κέζν αλαθαηαζθεπήο εηθφλαο. Καλείο απφ ηνπο εκπνξηθνχο αμνληθνχο ηνκνγξάθνπο 

δελ ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο νπηζζνπξνβνιήο, αιιά είλαη ε πην απιή κέζνδνο γηα 

λα πεξηγξάςνπκε, έηζη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ πξσηφηππν. [11] 

 

Ζ αξρή παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ζηελ εηθφλα 4.4.1.1.  

 

 
Εικόνα 4.4.1.1: Αλαθαηαζθεπή εηθφλαο κε νπηζζνπξνβνιή. 

 

Ζ εηθφλα παξνπζηάδεη κηα δπζδηάζηαηε αλαθαηαζθεπή κηαο εγθάξζηαο ηνκήο απφ ην 

θέληξν ελφο ζηεξενχ. Σν αληηθείκελν έρεη ζαξσζεί (Α) απφ ηηο δχν πιεπξέο, ηελ πάλσ 

θαη ηελ αξηζηεξή πιεπξά, θηλφληαο ηε δέζκε αθηίλσλ-Υ γηα λα παξαρζεί ην πξνθίι 

εηθφλαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Β. 

Σν πξνθίι εηθφλαο κνηάδεη κε βαζκίδεο. Σν χςνο ησλ βαζκίδσλ είλαη αλάινγν κε ηελ 

πνζφηεηα αθηηλνβνιίαο πνπ δηέξρεηαη δηακέζνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν θέληξν 

κεηαδίδεη ηελ πεξηζζφηεξε αθηηλνβνιία, γη‟ απηφ είλαη ην ςειφηεξν ζθαιί ζην πξνθίι 

εηθφλαο. Οη βαζκίδεο θαηφπηλ εθρσξνχληαη ζε κηα ππθλφηεηα γθξίδαο θιίκαθαο 

αλάινγε πξνο ην χςνο ηνπο. Οη ππθλφηεηεο απηέο δηαηάζζνληαη ζε ζεηξέο, πνπ 

νλνκάδνληαη αθηίλεο θαη παξνπζηάδνληαη ζην C. Σν πιάηνο ησλ αθηίλσλ είλαη ην ίδην 

κε ην πιάηνο ησλ βαζκίδσλ ζην πξνθίι. ηελ εηθφλα ην κήθνο ησλ αθηίλσλ είλαη ίζνπ 

χςνπο κε ην αξρηθφ αληηθείκελν, αιιά ζε κηα πξαγκαηηθή θιηληθή θαηάζηαζε, φπνπ ε 

εηθφλα πνπ εκθαλίδεηαη ζε κηα νζφλε ηειεφξαζεο, απηά ηα χςε θαη πιάηε κπνξεί λα 

έρνπλ νπνηνδήπνηε βνιηθφ κέγεζνο. 
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ηαλ νη αθηίλεο απφ ηηο δχν πξνβνιέο ππεξηίζεληαη, ή νπηζζνπξνβνινχληαη (D), 

παξάγνπλ κηα άηερλε πξνβνιή ηνπ αξρηθνχ αληηθεηκέλνπ. ηελ πξάμε, πνιιέο 

πεξηζζφηεξεο πξνβνιέο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα 

εηθφλαο, αιιά ε αξρή είλαη ε ίδηα. ια ηα ζεκεία ηεο νπηζζνπξνβνινχκελεο εηθφλαο 

εηζπξάηηνπλ ζπλεηζθνξέο ππθλφηεηαο απφ γεηηνληθέο δνκέο. Σν απνηέιεζκα απηψλ 

ησλ ζπλεηζθνξψλ παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 4.4.1.2. 

 

 
                 Εικόνα 4.4.1.2: Πξφηππν αζηεξηνχ απφ νπηζζνπξνβνιή ελφο ππθλνχ αληηθεηκέλνπ. 

 

Ζ καχξε θνπθθίδα ζην Α παξηζηά έλα αθηηλνζθηεξφ πιηθφ. Σν αθηηλνζθηεξφ πιηθφ 

κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ αθηίλα θαη παξάγεη ηνπηθά αηρκέο ζηελ εηθφλα. Ζ 

νπηζζνδξφκεζε ησλ αθηίλσλ απφ απηέο ηηο αηρκέο, παξάγεη έλα ζρήκα αζηεξηνχ φπσο 

ζηελ εηθφλα Β. Έλαο κεγάινο αξηζκφο πξνβνιψλ ζα επηζθηάζεη ην πξφηππν αζηέξη 

αιιά ε ππθλφηεηα ηνπ θφληνπ ζα παξακείλεη σο ζφξπβνο γηα λα επηδεηλψλεη ηελ 

πνηφηεηα εηθφλαο ηνπ αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ. [11] 

4.4.2 Επαναληπτικϋσ Μεθόδοι - Iterative methods 
Μηα επαλαιεπηηθή κέζνδνο μεθηλά κε κηα ππφζεζε, γηα παξάδεηγκα, φια ηα ζεκεία 

ζε έλα πίλαθα έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή, έπεηηα ε κέζνδνο ζπγθξίλεη απηή ηελ ππφζεζε κε 

ηηο κεηξεζείζεο ηηκέο, θάλεη δηνξζψζεηο γηα λα θέξεη ηα δχν ζε ζπκθσλία θαη ζηε 

ζπλέρεηα επαλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία μαλά θαη μαλά κέρξη νη ππνζεηηθέο θαη νη 

κεηξεζείζεο ηηκέο λα είλαη νη ίδηεο ή εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ. Τπάξρνπλ ηξεηο 

παξαιιαγέο ησλ επαλαιεπηηθψλ κεζφδσλ αλάινγα κε ην εάλ ε αθνινπζία δηφξζσζεο 

πεξηιακβάλεη νιφθιεξν ηνλ πίλαθα, κηα αθηίλα ή έλα απιφ ζεκείν. Οη παξαιιαγέο 

εμεγνχληαη πην θάησ ζε ζπληνκία: 

 

 Σαςηόσπονη ανακαηαζκεςή – Simultaneous reconstruction 

ιεο νη πξνβνιέο γηα νιφθιεξν ηνλ πίλαθα ππνινγίδνληαη θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο επαλάιεςεο θαη φιεο νη δηνξζψζεηο γίλνληαη ηαπηφρξνλα γηα θάζε 

επαλάιεςε. 

 

 Διόπθυζη από Ακηίνα ζε Ακηίνα – Ray by Ray correction 

Σν άζξνηζκα κηαο αθηίλαο ππνινγίδεηαη θαη δηνξζψλεηαη, θαη απηέο νη 

δηνξζψζεηο ελζσκαηψλνληαη ζε κειινληηθά αζξνίζκαηα αθηίλσλ, ε 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε αθηίλα ζε θάζε επαλάιεςε. 

 

 Διόπθυζη από ημείο ζε ημείο – Point by Point correction 
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Οη ππνινγηζκνί θαη νη δηνξζψζεηο γίλνληαη γηα φιεο ηηο αθηίλεο πνπ δηέξρνληαη 

απφ έλα ζεκείν θαη απηέο νη δηνξζψζεηο ελζσκαηψλνληαη ζε επαθφινπζνπο 

ππνινγηζκνχο θαη πάιη ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε ζεκείν. 

 

Ζ εηθφλα 4.4.2.1 απεηθνλίδεη κηα επαλαιεπηηθή αλαθαηαζθεπή αθηίλαο κε αθηίλα γηα 

ηέζζεξα ηεηξαγσληθά ζηνηρεία. Οξηδφληηα, θάζεηα θαη δηαγψληα αζξνίζκαηα αθηηλψλ 

παξνπζηάδνληαη σο κπινθ. ην πξψην βήκα, ηα δχν νξηδφληηα αζξνίζκαηα 

αθηίλσλ,16 θαη 6 ζηα γεηηνληθά κπινθ, θαηαλέκνληαη εμίζνπ κεηαμχ ησλ δχν 

ζηνηρείσλ ζηελ αθηίλα. Αλ ην άζξνηζκα αθηίλαο εθπξνζσπνχζε δέθα ζηνηρεία, ην 

άζξνηζκα ζα ήηαλ ρσξηζκέλν εμίζνπ αλάκεζα ζε φια ηα δέθα ζηνηρεία. Δπνκέλσο, νη 

λένη αξηζκνί ζηελ θάζεηε γξακκή πξνζηίζεληαη γηα λα παξάμνπλ ηα λέα αζξνίζκαηα 

αθηίλσλ, 11 θαη 11 ζηα ζθηαζκέλα κπινθ, θαη ζπγθξίλνληαη κε ηηο πξσηφηππεο ηηκέο 

αζξνηζκάησλ ησλ αθηίλσλ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξσηφηππσλ θαη ησλ λέσλ 

αζξνηζκάησλ αθηίλσλ,  10-11= -1 θαη 12-11= +1, δηαηξνχληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζηνηρείσλ ζηελ αθηίλα,         -1/2= -0.5 θαη +1/2= +0.5. Απηέο νη δηαθνξέο 

πξνζηίζεληαη αιγεβξηθά ζε θάζε ζηνηρείν (8-0.5=7.5, 3-0.5=2.5, 8+0.5= 8.5 θαη 

3+0.5= 3.5). Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα ηα δηαγψληα αζξνίζκαηα αθηίλσλ γηα 

λα νινθιεξσζεί ε πξψηε επαλάιεςε. ε απηφ ην παξάδεηγκα, ε πξψηε επαλάιεςε 

παξάγεη κηα ηέιεηα αλαθαηαζθεπή. Με πην πεξίπινθα, νη επαλαιήςεηο κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί λα γίλνπλ 6 κε 12 θνξέο γηα λα θζάζνπλ ζε έλα απνδεθηφ επίπεδν 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ππνινγηζκψλ θαη κεηξνχκελσλ ηηκψλ. 

ηηο ηαηξηθέο εθαξκνγέο ηεο ππνινγηζηηθήο ηνκνγξαθίαο, νη πίλαθεο ηηκψλ πνπ πξέπεη 

λα ππνινγηζζνχλ έρνπλ ζπλήζσο δηαζηάζεηο 512 Υ 512, θαη φρη 2x2 φπσο ζην 

παξάδεηγκα καο.[11] 

 
                                        Εικόνα 4.4.2.1: επαλαιεπηηθή αλαθαηαζθεπή αθηίλαο κε αθηίλα ελφο αληηθεηκέλνπ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ 

 

4.4.3 Αναλυτικϋσ μεθόδοι – Analytical Methods 
Οη αλαιπηηθνί αιγφξηζκνη δηαθέξνπλ απφ ηηο επαλαιεπηηθέο κεζφδνπο θαηά ην φηη 

αθξηβείο θφξκνπιεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλαιπηηθέο αλαθαηαζθεπέο. Απηέο νη 

θφξκνπιεο είλαη ηξνκαθηηθά πεξίπινθεο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ξαδηνιφγνπο 

παξφιν πνπ νη καζεκαηηθνί ιέλε φηη είλαη πνιχ απιέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Θα 

δψζνπκε κηα απιή πεξηγξαθή ησλ δχν δεκνθηιψλ αλαιπηηθψλ κεζφδσλ, νη νπνίεο 

είλαη ε αλάιπζε Fourier  δχν δηαζηάζεσλ θαη ε θηιηξαξηζκέλε νπηζζνπξνβνιή.[11] 
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4.4.3.1 Ανϊλυςη Fourier Δύο Διαςτϊςεων 
Ζ βάζε ηεο αλάιπζεο Fourier είλαη φηη νπνηαδήπνηε ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ ή ηνπ 

ρψξνπ κπνξεί λα παξαζηαζεί κε ην άζξνηζκα δηαθφξσλ ζπρλνηήησλ θαη ην πιάηνο 

εκηηνλνεηδψλ θαη ζπλεκηηνλνεηδψλ θπκάησλ. Ζ εηθφλα 4.4.3.1.1 παξνπζηάδεη ηξεηο 

ζπλαξηήζεηο δει. πξνβνιή ελφο phantom  πνπ πεξηέρεη νζηφ, αέξα θαη αζβέζηην. Οη 

πξνβνιέο ησλ αθηίλσλ δείρλνληαη κε ηεηξαγσληθά άθξα, νη νπνίεο είλαη νη πην 

δχζθνιεο κνξθέο θχκαηνο γηα λα αλαπαξαρζνχλ. Οη πξαγκαηηθέο πξνβαιιφκελεο 

εηθφλεο ζα είλαη πην ζηξνγγπιεκέλεο απφ εθείλεο πνπ εκθαλίδνληαη, νη νπνίεο ζα 

απινπνηήζνπλ κηα αλαθαηαζθεπή Fourier.  

 

 
Eικόνα 4.4.3.1.1: πξνβνιή ελφο phantom θξαλίνπ  

 

Ζ εηθφλα 4.4.3.1.2 παξνπζηάδεη ζηαδηαθά ηε βειηίσζε αλαθαηαζθεπψλ Fourier. Έλα 

απιφ ζπλεκηηνλνεηδέο θχκα θαηάιιεινπ πιάηνπο θαη κήθνπο ζπρλφηεηαο θάλεη κηα 

πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ ηεηξαγσληθνχ θχκαηνο θαη θάζε κεηαγελέζηεξε πξνζζήθε 

βειηηψλεη ηελ αλαπαξαγσγή. Ζ ηειεπηαία αλαθαηαζθεπή αληηπξνζσπεχεη ην 

άζξνηζκα απφ νθηψ ζπλεκηηνλνεηδή θχκαηα, αιιά κφλν ηα ηέζζεξα πξψηα βήκαηα 

παξνπζηάδνληαη εδψ. Απηφο ν καζεκαηηθφο ρεηξηζκφο επεμεξγάδεηαη εχθνια θαη 

γξήγνξα απφ έλα ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Ζ αλαθαηαζθεπή εηθφλαο είλαη ιίγν πην 

πεξίπινθε γηα κηα δπζδηάζηαηε εηθφλα κηαο ηνκήο αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ, αιιά ε 

βαζηθή αξρή είλαη ε ίδηα. [11] 
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                                              Eικόνα 4.4.3.1.2: αλαθαηαζθεπή Fourier κηαο ηεηξαγσληθήο θπκαηνκνξθήο 

4.4.3.2 Υιλτραριςμϋνη Οπιςθοπροβολό 
Ζ θηιηξαξηζκέλε νπηζζνπξνβνιή είλαη παξφκνηα κε ηελ απιή νπηζζνπξνβνιή εθηφο 

ηνπ φηη νη εηθφλεο θηιηξάξνληαη ή ηξνπνπνηνχληαη γηα λα αληηζηαζκίζνπλ αθξηβψο ην 

θαηλφκελν ηεο απφηνκεο αιιαγήο ππθλφηεηαο, ην νπνίν πξνθαιεί ζφισζε ζηελ απιή 

νπηζζνπξνβνιή. Οη πξνβαιιφκελεο πιεξνθνξίεο θηιηξάξνληαη φπσο θαίλεηαη ην θσο 

απφ έλα θαθφ πνιψζεσο. Οξηζκέλεο ζπρλφηεηεο έρνπλ εμαιεηθζεί, απηέο πνπ είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηε ζφισζε, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ πεξηζζφηεξν νη επηζπκεηέο 

ζπρλφηεηεο. Ζ εηθφλα 4.4.3.2.1 είλαη κία δχν-δηαζηάζεσλ θηιηξαξηζκέλε 

νπηζζνπξνβνιή ελφο ηεηξαγσληθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ ππθλφηεηα ησλ πξνβαιιφκελσλ 

αθηίλσλ ξπζκίδεηαη ψζηε λα αληηζηαζκηζηεί ε ζνινχξα. Γει. ηα εζσηεξηθά πεξηζψξηα 

ησλ ππθλψλ πεξηνρψλ εληζρχνληαη ελψ ην θέληξν θαη νη ακέζσο γεηηνληθέο πεξηνρέο 

θαηαζηέιινληαη. Σν θαζαξφ απνηέιεζκα είλαη κηα εηθφλα πνπ έρεη ζηελή νκνηφηεηα 

κε ην αξρηθφ αληηθείκελν πνπ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κφλν κε νπηζζνπξνβνιή. Ζ 

πνηφηεηα εηθφλαο βειηηψλεηαη πεξαηηέξσ κε θάζε πξφζζεηε πξνβνιή.[11] 
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                                                          Εικόνα 4.4.3.2.1: Φηιηξαξηζκέλε νπηζζνπξνβνιή ελφο ηεηξαγσληθνχ αληηθεηκέλνπ. 

4.5 ύγκριςη των Μαθηματικών Μεθόδων 
Οη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ππνινγηζηηθήο ηνκνγξαθίαο ρξεζηκνπνηνχλ αλαθαηαζθεπή 

Fourier ή Φηιηξαξηζκέλε Οπηζζνπξνβνιή. Γελ ππάξρεη γεληθή ζπκθσλία σο πξνο ην 

πνηα κέζνδνο είλαη αλψηεξε, θαη πξάγκαηη, ε αλσηεξφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο ζε έλα 

ζχλνιν πεξηζηάζεσλ, κπνξεί λα εμαθαληζηεί θάησ απφ λέεο πεξηζηάζεηο. Απφ άπνςε 

ηαρχηεηαο, νη αλαιπηηθέο αλαθαηαζθεπέο εηθφλαο είλαη ζαθψο ηαρχηεξεο απφ ηηο 

επαλαιεπηηθέο κεζφδνπο. Μηα πξνβνιή κπνξεί λα γίλεη ακέζσο κεηά ηε ζάξσζε, 

νπφηε νιφθιεξε ε αλαθαηαζθεπή κπνξεί λα εκθαληζηεί δεπηεξφιεπηα κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ηειεπηαίαο πξνβνιήο. 

 

Ζ επεμεξγαζία ησλ επαλαιεπηηθψλ αλαθαηαζθεπψλ κπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηά 

ιεπηά κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζάξσζεο. Αλ ηα δεδνκέλα ηεο πξνβνιήο είλαη 

πιήξε ηφηε θαη νη δχν κέζνδνη είλαη εμίζνπ αθξηβείο. Αλ ηα δεδνκέλα είλαη αηειή, 

δειαδή αλεπάξθεηα λα θαζνξηζηεί πιήξσο ε εηθφλα, νη επαλαιεπηηθέο κέζνδνη είλαη 

αλψηεξεο.Οη αλαιπηηθέο κέζνδνη πξέπεη λα θάλνπλ ρξνλνβφξεο παξεκβνιέο γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ, ελψ νη επαλαιεπηηθέο κέζνδνη απιά 

ππνινγίδνπλ κέζν φξν παξαθείκελσλ ζεκείσλ. Έηζη, κε αηειή δεδνκέλα, νη 

αλαιπηηθέο κέζνδνη είλαη πην αξγέο, ελψ νη επαλαιεπηηθέο κέζνδνη είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα γξεγνξφηεξεο απ‟ φηη ζα ήηαλ κε πιήξε δεδνκέλα. 

 

Σα καζεκαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο καζεκαηηθέο κεζφδνπο βξίζθνληαη ζην 

παξάξηεκα Α. 

4.6 Αριθμού CT 
Κάζε δηαθνξεηηθή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή απνξξφθεζεο αληηζηνηρίδεηαη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηεο θιίκαθαο ηνπ γθξίδνπ κε βάζε ηελ θιίκαθα ηνπ Hounsfield 

(HU). Απηή ε θιίκαθα ρξεζηκνπνηεί σο ηηκέο αλαθνξάο ην λεξφ κε ηηκή κεδέλ θαη 

ηνλ αέξα κε ηηκή -1000. χκθσλα κ' απηή ηελ θιίκαθα φζν πεξηζζφηεξν απνξξνθά 

ηελ αθηηλνβνιία έλα αληηθείκελν, ηφζν πεξηζζφηεξν άζπξν απεηθνλίδεηαη (π.ρ. νζηφ), 

ελψ φζν ιηγφηεξν απνξξνθά ηελ αθηηλνβνιία, ηφζν πην καχξν απεηθνλίδεηαη (π.ρ. 

αέξαο). Μ' απηφ ηνλ ηξφπν θαηαιήγνπκε κε ηηο γλσζηέο εηθφλεο ηεο Αμνληθήο 

Σνκνγξαθίαο, νη νπνίεο ζηελ πξάμε δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά έλαο ράξηεο ησλ  

ζπληειεζηψλ απνξξφθεζεο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ απφ ηα νπνία  πέξαζαλ νη αθηίλεο-
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Υ θαηά ηε δηέιεπζή ηνπο κέζα απφ ην ζψκα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηηκψλ 

HU δηαθφξσλ ηζηψλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 
Πίνακαρ 4.6.1: Ζ θιίκαθα ηνπ Hounsfield. 
 

Οη ηηκέο απηέο παξνπζηάδνπλ θπζηνινγηθέο απνθιίζεηο, π.ρ. ην θπζηνινγηθφ ζπθψηη 

κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ 45HU έσο 75HU θαη ν λεθξφο απφ 20HU έσο 40HU. 

Φπζηθά ππάξρεη κεηαβνιή απηψλ ησλ ηηκψλ θάησ απφ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, φπσο 

π.ρ.  ιηπψδεο δηήζεζε ηνπ ήπαηνο ή απφ εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο π.ρ. θαηά ηελ 

ρνξήγεζε ζθηαγξαθηθήο νπζίαο.[12] 

 

Οη καζεκαηηθνί ρεηξηζκνί πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή ελφο αξηζκνχ CT 

δείρλνληαη ζηελ αθφινπζν εμίζσζε: 

 

 
 

φπνπ: 

Κ = κεγεζπληηθή ζηαζεξά 

κξ = ζπληειεζηήο εμαζζέλεζεο ηνπ ελ ιφγσ pixel. 

κw = ζπληειεζηήο εμαζζέλεζεο ηνπ λεξνχ. 
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5 
Ποιότητα Εικόνασ 
 

5.1 Προβολό Εικόνασ 
Μία εηθφλα αμνληθήο ηνκνγξαθίαο κπνξεί λα εκθαληζηεί κε δχν ηξφπνπο: 

1. Χο εθηχπσζε ραξηηνχ απφ αξηζκνχο CT ή 

2. Χο κηα αζπξφκαπξε εηθφλα ζε θηικ ή ζε νζφλε ηειεφξαζεο. 

 

Ζ εθηχπσζε ραξηηνχ είλαη ρξνλνβφξα θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ ζαξσηή θαη φρη σο κέζνδνο απεηθφληζεο. 

 

5.2 Ποιότητα Εικόνασ  
Ζ πνηφηεηα εηθφλαο δελ είλαη αθξηβψο νξηζκέλε γηα ηελ αμνληθή ηνκνγξαθία. 

αθήλεηα ή πνηφηεηα εηθφλαο είλαη ε πξνβνιή ησλ ζεκαληηθψλ δηαγλσζηηθά δνκψλ 

ζηελ εηθφλα αμνληθήο ηνκνγξαθίαο. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα 

είλαη αιιειέλδεηνη, έηζη φηαλ ζπδεηεζεί ν έλαο ζα αλαθέξνληαη ζπρλά θαη νη άιινη. 

Οη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο νξίδνληαη πην θάησ: 

 Θφξπβνο 

 Αλάιπζε 

 Έθζεζε ηνπ αζζελνχο ζε δφζε αθηηλνβνιίαο 

 

Απηνί νη ηξεηο παξάγνληεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο , αιιά ζα 

ζπδεηεζνχλ μερσξηζηά. ινη νη άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα 

εηθφλαο, πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο. 

 

5.2.1 Ακρύβεια – Θόρυβοσ 
Ζ αθξίβεηα ζηελ αμνληθή ηνκνγξαθία είλαη έλα κέηξν ηνπ ππνβάζξνπ ή νκνηνκνξθία 

ηνπ πίλαθα. Αλ έλα ηέιεηα νκνηνγελέο αληηθείκελν, φπσο έλα ινπηξφ χδαηνο, 

εμεηάδεηαη κε αμνληθφ ηνκνγξάθν, φια ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ηεο εηθφλαο ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ηνλ ίδην αθξηβψο αξηζκφ CT. Απνθιίζεηο απφ ηελ νκνηνκνξθία απνηεινχλ 

ζηαηηζηηθέο δηαθπκάλζεηο, πνπ νλνκάδνληαη θβαληηθή δηαθχκαλζε. Θα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη φξνη θβαληηθή δηαθχκαλζε θαη ζφξπβνο ελαιιαθηηθά. Ζ έιιεηςε 

αθξίβεηαο ή ε παξνπζία ζνξχβνπ είλαη έλαο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ 

απφδνζε/πνηφηεηα εηθφλαο ελφο αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ. 
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Ο αξηζκφο ησλ θσηνλίσλ γηα θάζε πξνβνιή αθηίλαο είλαη επηζθαιψο θνληά ζην 

ζηαηηζηηθφ φξην απνδνρήο, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο π.ρ.  ζε κηα ελδνθξαληαθή 

ζάξσζε φπνπ ε αληίζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ είλαη ειάρηζηε. Ζ εηθφλα 5.2.1.1 δίλεη ηηο 

αλακελφκελεο ζηαηηζηηθέο δηαθπκάλζεηο σο ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηξήζεσλ 

ζε κηα πξνβνιή κηαο αθηίλαο.  

 

 
                                   Εικόνα 5.2.1.1: Μείσζε ηηο ζηαηηζηηθήο δηαθχκαλζεο κε ηελ αχμεζε ησλ κεηξήζεσλ. 

 

Μεηξήζεηο ησλ 100, 1000, 10 000 θαη 100 000 εκθαλίδνληαη σο δεχγε γξαθεκάησλ, 

θάζε  κπάξα ζην δεχγνο  αληηπξνζσπεχεη κία ηππηθή απφθιηζε πάλσ θαη θάησ απφ 

ηελ αλακελφκελε ηηκή. Οη κεηξήζεηο  θαλνληθνπνηνχληαη γηα λα απνδεηρζεί ε κείσζε 

ζηε δηαθχκαλζε ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ. ηηο 100 κεηξήζεηο, ε ζηαηηζηηθή 

δηαθχκαλζε είλαη ± 10%, ή απφ 90 ζε 110 κεηξήζεηο. Καζψο ν αξηζκφο ησλ 

κεηξήζεσλ απμάλεηαη, ε δηαθχκαλζε κηθξαίλεη. ηηο 10 000 κεηξήζεηο κηα ηππηθή 

απφθιηζε είλαη 100 κεηξήζεηο ηεο νπνίαο ε δηαθχκαλζε είλαη ±1%. Με ζάξσζε 4.5 

δεπηεξνιέπησλ θαηαγξάθνληαη πεξίπνπ 100 000 θσηφληα γηα θάζε αθηίλα ζηελ 

πξνβνιή. Ζ εηθφλα δείρλεη κηα ζηαηηζηηθή δηαθχκαλζε ηνπ ±0.3% ζηηο 100 000 

κεηξήζεηο, ε νπνία είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Χζηφζν αλ ν 

αξηζκφο ησλ κεηξήζεσλ κεησζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, πξέπεη λα ππάξρεη κηα 

ζπλαθφινπζε κείσζε ζηελ αθξίβεηα θαη αχμεζε ζην ζφξπβν.[11] 

 

Ζ αθξίβεηα δελ κπνξεί λα βειηησζεί κε κηα πην αθξηβή καζεκαηηθή αλαθαηαζθεπή. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν ζφξπβνο γίλεηαη πην νξαηφο θαζψο ε αθξίβεηα ηεο 

αλαθαηαζθεπήο βειηηψλεηαη. Ζ αξρή απηή παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ζηελ εηθφλα 

5.2.1.2. Σα χςε ησλ ζθηαζκέλσλ ζηειψλ απεηθνλίδνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ησλ 

κεηξήζεσλ ζε δχν παξαθείκελεο πξνβνιέο αθηίλσλ ελφο phantom λεξνχ. 
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                    Εικόνα 5.2.1.2: Αθξηβείο αλαπαξαζηάζεηο παξάγνπλ ζηαηηζηηθέο δηαθπκάλζεηο. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ην phantom  είλαη νκνγελέο, ε δηαθνξά ζηηο κεηξήζεηο αλάκεζα ζηηο 

δχν ζηήιεο αληηπξνζσπεχεη ζφξπβν. Δπηζηξαηεχνληαο έλα επαλαιεπηηθφ αιγφξηζκν, 

κεηά ηελ πξψηε επαλάιεςε, νη δχν ζηήιεο έρνπλ ζρεδφλ ην ίδην χςνο θαη αλ ε εηθφλα 

εκθαληδφηαλ απηή ηε ζηηγκή, ν ζφξπβνο ζα εμνκαιπλφηαλ θαη ε εηθφλα ζα 

εκθαληδφηαλ αξθεηά νκνγελήο. Κάζε επαλάιεςε πξνζεγγίδεη πην ζηελά ηελ 

αλαθαηαζθεπαζκέλε εηθφλα ζηα αξρηθά δεδνκέλα, κέρξη πνπ ηειηθά κεηά απφ πνιιέο 

επαλαιήςεηο, νη δχν είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκεο. Ζ εηθφλα ζα δείμεη ζηε ζπλέρεηα ην 

ζφξπβν κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα απ‟ φηη ζηελ πξνεγνχκελε αλαθαηαζθεπή. Ο 

πεξηζζφηεξνο ζφξπβνο  ζηηο ηξέρνπζεο εηθφλεο CT είλαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο 

δηαθπκάλζεηο  θαη δελ ζρεηίδεηαη κε ηε καζεκαηηθή αλαθαηαζθεπή.[11] 

 

Ο αξηζκφο ησλ κεηξήζεσλ αλά ζηνηρείν εηθφλαο θαζνξίδεηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο δέζκεο 

αθηίλσλ-Υ, ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αληρλεπηψλ, ηεο 

πνζφηεηαο ηνπ απνξξνθεηή ζηε δηαδξνκή ηεο δέζκεο, ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ φγθνπ 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ρξφλνπ ζάξσζεο. Ζ θίλεζε έρεη θαηαζηξνθηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο ζηελ ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία, έηζη 

κηθξφηεξνη ρξφλνη ζάξσζεο είλαη έλαο επγελήο ζηφρνο, ηδηαίηεξα ζην έξγν ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ζψκαηνο , φπνπ ε θίλεζε είλαη έλα πξφβιεκα. 

Χζηφζν γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν ζαξσηή θαη κέγεζνο voxel, ν ρξφλνο ζάξσζεο δελ 

κπνξεί λα ζπληνκεπζεί παξά κφλν εηο βάξνο ηεο αθξίβεηαο. ηαλ εηθφλεο πςειήο 

πνηφηεηαο είλαη απαξαίηεηεο, ν ρξφλνο ζάξσζεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα επηκεθπλζεί 

γηα λα παξάμεη κηα ζηαηηζηηθά αθξηβή αλαθαηαζθεπή. 

5.2.2 Ανϊλυςη Εικόνασ 
Αλάιπζε, κέγεζνο pixel, θβαληηθή δηαθχκαλζε θαη αληίζεζε είλαη ηφζν ζηελά δεκέλα 

κεηαμχ ηνπο πνπ είλαη δχζθνιν γηα θάπνηνλ λα κηιήζεη γηα έλα ρσξίο λα αλαθεξζεί 

ζηα άιια ηξία. Με πςειή αληίζεζε θαη θαιή αθξίβεηα, ε αλάιπζε είλαη πεξίπνπ 1 ½ 

ην κέγεζνο ηνπ pixel, δειαδή έλα 3x3mm pixel ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα επηιχζεη 

αληηθείκελα κε δηάκεηξν 4.5mm. Ζ εηθφλα 5.2.2.1 θαηαδεηθλχεη ηελ επίδξαζε ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ pixel ζηελ αλάιπζε. 
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                         Εικόνα 5.2.2.1: Ζ αλάιπζε βειηηψλεηαη κε έλα κεγάιν πίλαθα. 

 

ην Α, ηα γξάκκαηα ΔΜΗ εκθαλίδνληαη ζε έλα πίλαθα 32x32, δειαδή 1024 pixels. Σν 

κεγάιν Μ θαίλεηαη εχθνια αιιά ηα κηθξά Δ θαη Η δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ. 

Με ην πίλαθα 80x80, 6400 pixels, πνπ θαίλεηαη ζην Β, ε πνηφηεηα φισλ ησλ εηθφλσλ 

βειηηψλεηαη, αιιά νη εηθφλεο ησλ κηθξψλ Δ θαη Η βειηηψλνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

εηθφλα ηνπ κεγάινπ Μ. Ο ζηφρνο βξίζθεηαη ζην C, έλαο πίλαθαο κε έλαλ άπεηξν 

αξηζκφ ζεκείσλ. Σν κέγεζνο ηνπ pixel θαζνξίδεη ηελ αλάιπζε γηα πςειήο αληίζεζεο 

αληηθείκελα, έηζη ζεσξεηηθά, ε πνηφηεηα εηθφλαο βειηηψλεηαη κε έλα κεγάιν πίλαθα, 

δειαδή κηθξφηεξα pixels. 

 

Ίζσο ε πςειή αληίζεζε ζα έπξεπε λα νξίδεηαη αθξηβέζηεξα. ηελ ππνινγηζηηθή 

ηνκνγξαθία, ε δηαθνξά κεηαμχ plexiglass θαη λεξνχ ζεσξείηαη πςειήο αληίζεζεο θαη 

νη ζπληειεζηέο εμαζζέλεζεο δηαθέξνπλ πεξίπνπ 12% ζε κηα απνηειεζκαηηθή δέζκε 

ελέξγεηαο 70 KeV. Με απηφ ην είδνο αληίζεζεο ε αλάιπζε είλαη πεξηνξηζκέλε κε 

βάζε ην κέγεζνο ηνπ pixel. Οη δηαθνξέο κεηαμχ αέξα θαη λεξνχ, ή λεξνχ θαη νζηνχ 

είλαη ηεξάζηηεο κε ηα πξφηππα ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο. 

 

Γηα παξάδεηγκα, έλα κηθξνζθνπηθφ ζηίγκα αζβεζηίνπ ζε κηα επίθπζε, έλα ζηίγκα 

ηφζν κηθξφ πνπ θαίλεηαη ζε κηα αθηηλνγξαθία, κπνξεί εχθνια λα θαλεί ζε κηα 

αμνληθή ηνκνγξαθία. Ο ππνινγηδφκελνο ζπληειεζηήο εμαζζέλεζεο γηα έλα pixel είλαη 

έλαο ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο φισλ ησλ πιηθψλ ζην pixel. Ζ θσηνειεθηξηθή 

εμαζζέλεζε είλαη ηφζν πνιχ κεγαιχηεξε γηα ην αζβέζηην απ‟φηη γηα ην λεξφ, ψζηε 

κηα κηθξή πνζφηεηα αζβεζηίνπ κπνξεί λα θέξεη ην κέζν φξν πξνο ηνλ πςειφηεξν 

ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο ηνπ αζβεζηίνπ. Αθφκα θαη κε κηα κηθξή πνζφηεηα, 

νιφθιεξν ην ζηνηρείν ηεο εηθφλαο εκθαλίδεηαη ιεπθφ. Απηφ ην θαηλφκελν νλνκάδεηαη 

„κέζνο φξνο φγθνπ‟(partial volume averaging). Ζ επηθξάηεζε ηνπ αζβεζηίνπ πάλσ 

ζην λεξφ έρεη κηα επηβιαβή επίδξαζε ζηελ απεηθφληζε ζε νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο. Ζ 

εηθφλα 5.2.2.2 δείρλεη πσο ην θξαλίν κπνξεί λα ζπγθαιχςεη κεγάιεο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ. ην ηεκάρην Α, 5 ζηνηρεία ηεο εηθφλαο πεξηέρνπλ νζηφ, ζθηαζκέλα pixels, 

ελψ κφλν 2 πεξηέρνπλ νζηφ ζην Β. ηε ζθηαζκέλε πεξηνρή ν εγθέθαινο είλαη 

θξπκκέλνο πίζσ απφ ην θξαλίν. 
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                                               Εικόνα 5.2.2.2: Φαηλνκεληθή αχμεζε ηνπ πάρνπο ηνπ θξαλίνπ, φηαλ κηα θέηα θφβεη ην νζηφ ινμφο. 

 

Ζ Υακειή αληίζεζε αλάιπζεο, ή νξαηφηεηα ίζσο είλαη έλαο θαιχηεξνο φξνο γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε, είλαη πεξηζζφηεξν εμαξηψκελε απφ ην ζφξπβν θαη ην κέγεζνο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ παξά απφ ην κέγεζνο ηνπ pixel. ζν πην νκνηνγελέο είλαη ην θφλην, 

ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πξνβνιή ησλ εηθφλσλ  ρακειήο αληίζεζεο. ζν πην 

αλνκνηνγελέο, δειαδή ζνξπβψδεο, είλαη ην θφλην ηφζν κεγαιχηεξε πξέπεη λα είλαη ε 

εηθφλα ρακειήο αληίζεζεο  πξηλ λα κπνξεί λα αληρλεπζεί. Ο κφλνο ηξφπνο πνπ κπνξεί 

λα βειηησζεί ε αλάιπζε γηα ρακειήο αληίζεζεο αληηθείκελα είλαη κε θαιχηεξεο 

ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο νη νπνίεο παξάγνπλ έλα πην νκνηνγελέο θφλην. Ζ αλάιπζε 

ρακειήο αληίζεζεο κειεηάηαη πνζνηηθά κέζσ ηηο ζχγθξηζεο δχν πιαζηηθψλ, φπσο ην 

Lexan θαη ην Plexiglass, ησλ νπνίσλ νη ζπληειεζηέο εμαζζέλεζεο ηνπο δηαθέξνπλ 

πεξίπνπ θαηά 1%. ε απηφ ην επίπεδν ηεο αληηθεηκεληθήο αληίζεζεο, ε αλάιπζε είλαη 

πεξηνξηζκέλε ζε αληηθείκελα δηακέηξνπ απφ 6 έσο 10mm. Με έλα αληηθείκελν ελφο 

εθαηνζηνχ, κηα αληηθεηκεληθή αληίζεζε 1% θαη κε κηα ζηαζεξή  έθζεζε ησλ αζζελψλ, 

ε νξαηφηεηα κπνξεί λα είλαη θαιχηεξε κε pixels 3mm απ‟φηη κε pixels 1.5mm γηαηί νη 

ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο είλαη θαιχηεξεο κε ηα κεγαιχηεξα pixels. Ζ ζχγθξηζε θαίλεηαη 

δηαγξακκαηηθά ζηελ εηθφλα 5.2.2.3.  

 

 
                                                                Εικόνα 5.2.2.3: Οη ζηαηηζηηθέο δηαθπκάλζεηο είλαη ιηγφηεξεο κε κεγαιχηεξα pixels 
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Ζ εηθφλα παξνπζηάδεη έλα ηκήκα ελφο πίλαθα αμνληθήο ηνκνγξαθίαο νκνηφκνξθα 

αθηηλνβνινχκελν έσο 10 000 κεηξήζεηο αλά κνλάδα ζηνηρείνπ, δειαδή κηθξά 

ηεηξάγσλα. Ο αξηζκφο ησλ κεηξήζεσλ ζηα κηθξφηεξα ηεηξάγσλα ζα δηαθέξεη 

ζηαηηζηηθά θαηά 1%. Απηφ είλαη ην ίδην πνζνζηφ φπσο κε ηελ αληηθεηκεληθή αληίζεζε 

θαη ην αληηθείκελν ζα απνθξχπηεηαη ζε απηφ ην ζνξπβψδεο θφλην. Με ηα κεγαιχηεξα 

pixels, ε ζηαηηζηηθή δηαθχκαλζε είλαη κφλν 0.5% θαη ην 1% αληηθεηκεληθήο αληίζεζεο 

ζα πξέπεη λα είλαη νξαηφ θαηά απηνχ ηνπ πην νκνηφκνξθνπ θφληνπ. 

 

Ζ ρακειήο αληίζεζεο αλάιπζε κπνξεί λα βειηησζεί αλ ε αληηθεηκεληθή αληίζεζε 

εληζρπζεί. Αλ θάπνηεο ελψζεηο πνπ πεξηέρνπλ ηψδην, θαηά πξνηίκεζε, ζπγθεληξσζνχλ 

ζε νξηζκέλνπο ηζηνχο ηνπ εγθεθάινπ. Καζψο ην ηψδην έρεη πνιχ κεγαιχηεξν αηνκηθφ 

αξηζκφ απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλήζσο βξίζθνληαη ζηνλ εγθέθαιν, αθφκε θαη κηθξά 

ίρλε εληζρχνπλ ζεκαληηθά ηελ αληίζεζε ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο. Σψξα είλαη ξνπηίλα 

ε ρνξήγεζε ησδηνχρσλ ελψζεσλ ελδνθιεβίσο γηα αμνληθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ 

θαη άιισλ πεξηνρψλ ηνπ ζψκαηνο φπνπ ρξεηάδεηαη ζθηαγξαθηθφ πιηθφ γηα λα έρνπκε 

θαιή αληίζεζε.[11] 

 

 5.2.2.1 Φωρικό Ομοιομορφύα 
Ζ ρσξηθή νκνηνκνξθία αλαθέξεηαη ζηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ ζε κηα πεξηνρή ηνπ 

πίλαθα ζε ζρέζε κε κηα άιιε πεξηνρή. Ο ξπζκφο  θαηακέηξεζεο γηα έλα απφιπηα 

νκνηφκνξθν αληηθείκελν ζα πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο γηα φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ πίλαθα. 

Κελά ζηελ νκνηνκνξθία κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ ζρεδηάδνληαο ηηο κεηξήζεηο ζε κηα 

εληαία γξακκή, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5.2.2.1.1. 

 

 
                                                           Εικόνα 5.2.2.1.1: Υσξηθή νκνηνκνξθία. 

 

Σν βέινο ζην Α δείρλεη ηε γξακκή ηνπ πίλαθα πνπ ζρεδηάζηεθε ζην Β. Με θαιή 

ρσξηθή νκνηνκνξθία (Β) ζρεδφλ φια ηα ζεκεία εκπίπηνπλ κε ±2% ηππηθή απφθιηζε. 

Σν γξάθεκα απφ έλα ζαξσηή κε ρακειή ρσξηθή νκνηνκνξθία θαίλεηαη ζην C. Οη 

κεηξήζεηο εκπίπηνπλ εθηφο ηνπ  ±2% ηεο ηππηθήο απφθιηζεο. Αλνκνηνκνξθία κπνξεί 

λα πξνθιεζεί απφ ζθιήξπλζε ηεο δέζκεο, αηέιεηεο ηνπ αληρλεπηή, φπσο ε κε 

γξακκηθφηεηα θαη ε πζηεξφιακςε, ή απφ θαθή καζεκαηηθή αλαθαηαζθεπή.[11] 
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5.2.3 Έκθεςη Αςθενό 
Θεσξεηηθά, θάζε κηθξή πξνζαχμεζε ηνπ ηζηνχ ζε κηα αμνληθή ηνκνγξαθία εθηίζεηαη 

κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ ε επηθάλεηα πνπ πεξηέρεη ηελ πξνζαχμεζε 

ηνκνγξαθείηαη. ε άιινπο ρξφλνπο ε αχμεζε είλαη εθηεζεηκέλε κφλν ζε αθηηλνβνιία 

ζθέδαζεο, ε νπνία είλαη ειάρηζηε ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δέζκεο. Γεδνκέλνπ φηη ηα 

πεδία ζάξσζεο δελ επηθαιχπηνληαη, νη απνξξνθνχκελεο δφζεηο δελ αλακεηγλχνληαη. 

Απηή ε ζεσξία είλαη ελ κέξεη αιεζήο. Πνιιέο κνλάδεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο έρνπλ 

ζρεηηθά κεγάια εζηηαθά ζεκεία θαη σο εθ ηνχηνπ ε πξνεπζπγξάκκηζε δελ κπνξεί λα 

νξηνζεηήζεη αηζζεηά ηα πεξηζψξηα ηεο δέζκεο. Παξαθείκελεο επηθάλεηεο είλαη 

κεξηθψο εθηεζεηκέλεο ζε απ‟επζείαο αθηηλνβνιία κε θάζε ζάξσζε θαη ε αζξνηζηηθή 

αθηηλνβνιία είλαη νπζηαζηηθά ζεκαληηθή. 

 

5.2.3.1 Παραμορφώςεισ 
Θα ζπδεηήζνπκε κηα ζεηξά απφ ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο. Σν πξψην είλαη κηα ζεκαληηθή παξακφξθσζε 

πνπ εκθαλίδεηαη ζηε δηεπαθή κεηαμχ δχν αληηθεηκέλσλ κε ζπληειεζηέο εμαζζέλεζεο 

πνπ δηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ 60%. Οη επαλαιεπηηθέο αλαθαηαζθεπέο 

ππνθξχπηνπλ ηελ ππθλφηεηα ησλ καιαθψλ ηζηψλ ζηηο ελψζεηο κε ηα θφθθαια 

παξάγνληαο κηα ιάκςε δαθηπιίνπ απφ 2 έσο 6mm δίπια απφ ην νζηφ. Σν ίδην 

θαηλφκελν εκθαλίδεηαη θαη ζε δηεπηθάλεηεο ηζηνχ πνπ πεξηέρνπλ αέξα αιιά κε 

ππέξβαζε, δειαδή έλαο δαθηχιηνο κε θαηλνκεληθά κεγαιχηεξε ππθλφηεηα. Οη 

παξακνξθψζεηο είλαη ιηγφηεξν ελνριεηηθέο κε έλα κεγαιχηεξν πίλαθα θαη αλαιπηηθέο 

παξά επαλαιεπηηθέο κεζφδνπο. 

 

5.2.3.2 Παραμορφώςεισ λόγω κύνηςησ 
Ζ θίλεζε ησλ αζζελψλ έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο. 

Απηφο ήηαλ ν θχξηνο ιφγνο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο κνλάδαο ζψκαηνο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα νινθιεξψζεη κηα εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ έλαο 

αζζελήο ζα κπνξνχζε λα θξαηήζεη ηελ αλαπλνή ηνπ. Γχν ηχπνη θίλεζεο ηνπ αζζελή 

παξάγνπλ παξακνξθψζεηο. Ο πξψηνο είλαη ε πεξηζηξνθή, θαη/ή ε εκπξφο θαη πίζσ 

θίλεζε ζηελ νπνία φια ηα ζηνηρεία ζην slice  ηνπ αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ παξακέλνπλ 

ζηε δέζκε ζε φιε ηελ έθζεζε, αιιά ηα ζηνηρεία αιιάδνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο 

ζε ζρέζε ην έλα κε ην άιιν. Ζ πξνθχπηνπζα ζάξσζε πεξηέρεη καχξεο θαη άζπξεο 

θάζεηεο ισξίδεο γηα θίλεζε  απφ πιεπξά ζε πιεπξά θαη δηαγψληεο ισξίδεο γηα 

πεξηζηξνθηθή θίλεζε. Απηφο ν ηχπνο παξακφξθσζεο ιφγσ θίλεζεο δελ είλαη ηφζν 

θαηαζηξνθηθφο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο φπσο ν δεχηεξνο ηχπνο ζηνλ νπνίν ηα 

ζηνηρεία θηλνχληαη εληειψο έμσ απφ ηε δέζκε ηεο αθηίλαο γηα έλα κέξνο ηεο έθζεζεο 

ζε απηή. Απηφο ν ηχπνο θίλεζεο είλαη πην θαηαζηξνθηθφο φηαλ αληηθείκελα πςειήο 

αληίζεζεο φπσο ηα νζηά ή ν αέξαο θηλνχληαη κέζα θαη έμσ απφ ηε δέζκε, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5.2.3.2.1. 
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                                                                  Εικόνα 5.2.3.2.1: Παξακφξθσζε θίλεζεο 

5.2.3.3 Παραμορφώςεισ από ξϋνα υλικϊ  υψηλόσ πυκνότητασ 
Οη ζπληειεζηέο εμαζζέλεζεο ησλ κεηάιισλ είλαη πνιχ ςειφηεξνη απφ εθείλνπο 

νπνηνπδήπνηε ηζηνχ ηνπ ζψκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νζηνχ. Έλα κηθξφ 

θνκκάηη κεηάιινπ παξάγεη έλα πξφηππν αζηεξηνχ, θαη ην θαηλφκελν ηνπ αζηεξηνχ 

επηηείλεηαη απφ νπνηαδήπνηε θίλεζε. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα απνθεπρζεί ην πξφβιεκα 

κε ηηο ηξέρνπζεο καζεκαηηθέο αλαθαηαζθεπέο είλαη λα αιιάμεη ε γσληά ηεο επηθάλεηα 

γηα λα απνθιείζεη ην μέλν ζψκα ν νπνίνο κπνξεί λα εμαηξέζεη κηα παζνινγηθή 

αλσκαιία. Έλα παξφκνην ζρέδην παξάγεηαη απφ αέξην, γηα παξάδεηγκα ην ππφιεηκκα 

αέξα απφ θνηιηνγξαθία αιιά ην απνηέιεζκα είλαη ιηγφηεξν ζεακαηηθφ. 

 

5.2.3.4 Παραμορφώςεισ Ανιχνευτών  
Παξακνξθψζεηο απφ ζθάικαηα ζηε βαζκνλφκεζε αληρλεπηψλ θαη ηζνξξνπίαο είλαη 

θνηλά. Ο ραξαθηήξαο ηεο παξακφξθσζεο εμαξηάηαη απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζαξσηή. Οη ζαξσηέο ειηθνεηδνχο ζάξσζεο παξάγνπλ παξακνξθψζεηο 

δαθηπιίσλ παξφκνηνπο κε απηνχο ηεο εηθφλαο 5.2.3.4.1 

 

 
                                     Εικόνα 5.2.3.4.1: Παξακφξθσζε δαθηπιίνπ απφ έλα ζαξσηή ηξίηεο γεληάο 

 

Ζ εηθφλα κεγαινπνηεί θαηά πνιχ ην πξφβιεκα. Καηά ην ρξφλν πνπ έγηλε απηή ε 

εηθφλα, ε βαζκνλφκεζε έγηλε κε νκνίσκα λεξνχ. Οη αληρλεπηέο ήηαλ άζρεκα έμσ απφ 

ηελ ηζνξξνπία θαη νη πνιιαπινί νκφθεληξνη θχθινη είλαη ε ζπλέπεηα απηήο ηεο 

αληζνξξνπίαο.[11] 
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6 
Mεθοδολογύα 
 

6.1 κοπόσ 
 

θνπφο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ελφο 

αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ. ηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο αμνληθφο 

ηνκνγξάθνο ηχπνπ Toshiba Aquilion 64. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ  phantoms ηχπνπ 

GAMMEX/RMI model 461 A θαη model  464. Σν phantom είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε 

Solid Water.  

 

Σν phantom έρεη δηάθνξα έλζεηα πνπ πεξηέρνπλ είηε πιηθά κε δηαθνξεηηθή ππθλφηεηα 

πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ιίπνο, ηνλ καιαθφ ηζηφ, ηα νζηά θηι. Κάζε έλα απφ ηα νπνία 

έρεη δηαθνξεηηθφ Hounsfield number (CT number)  ψζηε λα αληηπξνζσπεχνληαη νη 

δηάθνξνη ηζηνί ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Δπίζεο ππάξρνπλ έλζεηα πνπ πεξηθιείνπλ 

εξγαιεία γηα ηελ κέηξεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ηνκνγξάθνπ ηφζν ζε 

ρακειή φζν θαη ζε πςειή αληίζεζε. πγθξίλακε ηηο κεηξήζεηο πνπ πήξακε κε ηηο 

αλακελφκελεο ηηκέο, γηα λα δνχκε αλ ζπκπίπηνπλ κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα. Δπίζεο 

εμεηάζακε θαηά πφζν ν αμνληθφο ηνκνγξάθνο αληαπνθξίλεηαη ζηηο εληνιέο πνπ ηνπ 

δψζακε θαη πφζε είλαη ε δφζε αθηηλνβνιίαο πνπ δέρεηαη ν αζζελήο θαη ην πξνζσπηθφ 

κέζα θαη έμσ απφ ην δσκάηην εμέηαζεο.   

 

                                                    
Εικόνα 6.1.1:Gammex ACR Accreditation phantom 464 

6.2 Εξοπλιςμόσ – Toshiba Aquilion 64 
 Ο Aquilion 64 είλαη ν πην πξνεγκέλνο ζαξσηήο 64 ηνκψλ αμνληθήο ηνκνγξαθίαο πνπ 

είλαη δηαζέζηκνο απφ ηελ εηαηξεία Toshiba. Άιιεο εηαηξείεο φπσο General Electric, 

Siemens, Philips  etc., παξάγνπλ επίζεο αμνληθνχο ηνκνγξάθνπο κε 54 ή θαη 

πεξηζζφηεξεο ηνκέο αλά πεξηζηξνθή. Ζ γεσκεηξία ηνπ είλαη 

πεξηζηξνθήο/πεξηζηξνθήο θαη είλαη αμνληθφο ηνκνγξάθνο 3
εο

 γελεάο θαη είλαη ηθαλφο 

γηα ειηθνεηδή θαη πνιιαπιψλ ηνκψλ ζάξσζε. Παξέρεη απμεκέλε άλεζε γηα ηνλ 

αζζελή θαη ηελ πην επέιηθηε επηινγή ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο ζηελ αμνληθή 

ηνκνγξαθία. Ο κέγηζηνο αξηζκφο εηθφλσλ πνπ κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ ηαπηφρξνλα 
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ζε κηα κφλν πεξηζηξνθή είλαη εμήληα ηέζζεξηο. Ο Aquilion 64 βαζίδεηαη ζε 

πξνεγνχκελεο ηερλνινγίεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο, κε ηνλ κνλαδηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

Quantum 64 αληρλεπηή ηνπ, ηελ ηζνηξνπηθή ζάξσζε θαη ηελ ηερλνινγία 

αλαθαηαζθεπήο εηθφλαο γηα λα πξνζθέξεη κεγαιχηεξεο δηαγλσζηηθέο δπλαηφηεηεο, 

επηηξέπεη ζηνπο αζζελήο λα απνθεχγνπλ επεκβαηηθέο ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο. 

 

Ζ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ησλ 0.5 δεπηεξνιέπησλ γηα πςειή αλάιπζε πλεχκνλα, 

ζηήζνπο, ηξαπκάησλ θαη θαξδηαθήο απεηθφληζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θιηληθή 

αθξίβεηα απηήο ηεο ηερλνινγίαο, πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηνπο αζζελείο κε ηε 

δπλαηφηεηα λα ζαξψλεη 64 ιεπηέο ηνκέο ησλ 0.5mm. Σξαπκαηηζκέλνη, παηδηά θαη 

βαξέσο πάζρνληεο αζζελείο σθεινχληαη απφ απηή ηε ηερλνινγία, επηηξέπνληαο ζηνπο 

γηαηξνχο λα απεηθνλίζνπλ κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα εζσηεξηθά ηξαχκαηα θαη 

αζζέλεηεο κε ηαρχηεξα θαη επθνιφηεξα απνηειέζκαηα. 

 

Απηφο ν ζαξσηήο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο νιφθιεξνπ ζψκαηνο ρξεζηκνπνηεί ρακειήο 

ηάζεο ηερλνινγία δαθηπιίνπ νιίζζεζεο γηα ζπλερή πεξηζηξνθή ηνπ ζσιήλα αθηίλσλ-

Υ θαη ησλ πνιιψλ ζε ζεηξά αληρλεπηψλ. Μηα πςειήο απφδνζεο θεληξηθή κνλάδα 

επεμεξγαζίαο, κεγάιεο έγρξσκεο νζφλεο, πβξηδηθφ πιεθηξνιφγην θαη εθιεπηπζκέλε 

επηθάλεηα γξαθηθψλ θαηαζηά ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο πςειήο απφδνζεο. 

[13,14,15,16] 

 

 

  

 
 

Εικόνα 6.2.1: Ο Aquilion 64 
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6.2.1 Εξαρτόματα Aquilion 64 
 Μεγάινπ αλνίγκαηνο δαθηχιηνο νιίζζεζεο θαη κεγάιε ηξάπεδα εμέηαζεο. 

 

 Δξγνλνκηθή θνλζφια ρεηξηζηή. 

 

 Τςειήο ζπρλφηεηαο γελλήηξηα Αθηίλσλ-Υ 

. 

 Τςειήο ζεξκηθήο ρσξεηηθφηεηαο ζσιήλαο Αθηίλσλ-Υ. 

 

 Ζιεθηξνληθή βνήζεηα. 

 

 θιεξφο δίζθνο πςειήο ρσξεηηθφηεηαο. 

 

 χλδεζε κεηαθνξάο δεδνκέλσλ εηθφλαο. 

 

 Δμαξηήκαηα ηνπνζέηεζεο αζζελή. 

 

 Οδεγίεο ρξήζεο θαη νκνηψκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

 

6.2.2 Κύρια χαρακτηριςτικϊ Aquilion 64 
 Σα πάρε ηνκψλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε ιεηηνπξγία ειηθνεηδνχο ζάξσζεο είλαη: 

0.5mm, 1.0mm, 2.0mm, 3.0mm, 5.0mm, 7.0mm θαη  10.0mm. 

 

 Σα πάρε ηνκψλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε ζπκβαηηθή αμνληθή ιεηηνπξγία είλαη: 

0.5mm, 1.0mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 6.0mm, 8.0mm θαη 12.0mm. Δπίζεο 

γηα κε θιηληθέο εθαξκνγέο είλαη δηαζέζηκα θαη πάρε 16.0mm, 24.0mm, 

32.0mm. 

 

 V3 ινγηζκηθφ κε αλαβαζκηζκέλε ξνή εξγαζίαο, ζηελ θνλζφια Easy 3-D, 

θβαληηθή απνβνξπβνπνίεζε, πξνζαξκνζηηθφ θίιηξν κείσζεο ηνπ ζνξχβνπ 

θαη επθνιία ζηε ρξήζε δηεπαθήο, Interface. 

 

 Ροςηίνα γπήγοπηρ ζάπυζηρ: Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία δαθηπιίνπ 

νιίζζεζεο, ν Aquilion 64 είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ζάξσζε ξνπηίλαο 0.5 

δεπηεξνιέπησλ γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ δπλακηθψλ θαη 

ειηθνεηδψλ εμεηάζεσλ γηα θαξδηαθή θαη πεξηθεξεηαθή εξγαζία θαη άιιεο 

εθαξκνγέο. 

 

 Εικόνα ςτηλήρ ποιόηηηαρ: Ο Aquilion 64 δηαζέηεη 896 θαλάιηα ζε 64 ζεηξέο 

απφ αληρλεπηέο ζηεξεάο θαηάζηαζεο. Δμεηδηθεπκέλνη θαη πνπ κπνξεί λα ηνπο 

επηιέμεη ν ρξήζηεο αιγφξηζκνη αλαζπγθξφηεζεο εηθφλαο θαη κηα κεγάιε 

πνηθηιία απφ επηινγέο γηα ην πάρνο ηεο ηνκήο. Σν ζχζηεκα παξέρεη 

εμαηξεηηθή, ρακειήο αληίζεζεο αλάιπζε 2mm θαη πςειήο αληίζεζεο αλάιπζε 

0.35mm. 

 

 Γεννήηπια ςτηλήρ – ενέπγειαρ: Αλζεθηηθά, πςειήο ηάζεο θπθιψκαηα 

παξάγνπλ 60 kW ηζρχνο ζηα 500mA, παξέρνπλ ζηήξημε γηα ηνλ 7.5 MHU 
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ζσιήλα Αθηίλσλ-Υ πνπ θαζηζηά δπλαηή ειηθνεηδή ζάξσζε εψο 100 

δεπηεξφιεπηα κε εχξνο ζάξσζεο 1.8 mm. 

 

 Πολλαπλέρ επιλογέρ για ενέπγεια δέζμηρ: 80, 100, 120 θαη 135 kV 

 

 SURE Technology: Βειηίσζε ξνήο εξγαζίαο κε απεηθνλίζεηο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα δείηε κηα ζάξσζε ζε 12 θαξέ αλά 

δεπηεξφιεπην (512x512) πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρεηξηζηή λα αμηνινγήζεη γξήγνξα 

εάλ ρξεηάδεηαη πξφζζεηεο εηθφλεο. 

 

 SURE Exposure: Γηακφξθσζε ηεο δφζεο κε βάζε scanogram. 

 

 SURE Start: Αλίρλεπζε αληίζεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 12fps. Γελ ππάξρεη 

θακηά αλάγθε λα εθηειεζηεί έλα εθ‟άπαμ ρξνλνδηάγξακκα, απηφ κπνξεί λα 

επηηξέςεη ηελ εμνηθνλφκεζε κέρξη θαη 30cc αληίζεζεο.  

 

 SURE Scan: Απεηθφληζε ειηθνεηδήο ζάξσζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 

 SURE Colon: Απηφκαηε θαηάηκεζε ηνπ παρένο εληέξνπ (πξναηξεηηθά κε 

Vital εηθφλεο). 

 

 SURE Fluoro: Αθηηλνζθφπεζε CT ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (πξναηξεηηθφ) 

 

 SURE Perfusion: Αμνληθή ηνκνγξαθία εγθεθαιηθήο αλάιπζεο ηεο 

αηκάησζεο (πξναηξεηηθά κε Vital εηθφλεο). 

 

 SURE Cardio with phaseXact: Απηνπνηεκέλνο ζρεδηαζκφο θαξδηαθήο 

ζάξσζεο θαη επηινγή ηεο θαιχηεξεο θάζεο γηα αλαθαηαζθεπή (πξναηξεηηθφ). 

 

 SURE Pulmo: Αλίρλεπζε θαη αλάιπζε νδηδίσλ θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα 

(πξναηξεηηθά κε Vital εηθφλεο). 

 

 SURE Plaque: Δπηηξέπεη ζηνπο γηαηξνχο λα δνπλ εχθνια ηα αγγεία γηα 

ζηεθαληαία αλαδηακφξθσζε θαη πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο πξνβιήκαηνο. 

(πξναηξεηηθφ).[13,14,15,16] 

 

6.3 Εξοπλιςμόσ - CT Phantoms 
Σα phantom  κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε θαη ηε κεληαία 

δνθηκή γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη αζζελείο ιακβάλνπλ  ηε ρακειφηεξε δπλαηή δφζε. 

Τπάξρνπλ πνιιά είδε phantom φπσο ην ACR, ην electron density, ην IMRT Thorax 

phantom θαζψο επίζεο θαη πνιιά άιια. ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην Gammex 461A Head/Body CT Phantom  θαη ην ACR 

Accreditation phantom 464  phantom. ( Gammex 464  phantom) Σν phantom είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν κε Solid Water. 

 

To Solid Water είλαη πιαζηηθφ θαηαζθεπαζκέλν απφ επνμηθά θαη άιια ζπζηαηηθά 

ψζηε λα απνξξνθά θαη δηαρέεη ηηο αθηηλνβνιίεο φπσο ην λεξφ. Έρεη ραξαθηεξηζηηθά 
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αθηηλνβνιίαο πνιχ θνληά νγθνκεηξηθά κε εθείλα ηνπ λεξνχ. ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

έλα phantom δνζηκεηξίαο γηα ρ-θαη γ-αθηίλσλ ζηελ αθηηλνζεξαπεία,  νη δηνξζψζεηο 

phantom-λεξνχ θαη νη δηνξζψζεηο ππθλφηεηαο έρνπλ εμαιεηθζεί. ρεηηθέο κεηξήζεηο 

κεηάδνζεο έρνπλ δείμεη φηη ε κεηάδνζε κέζσ 10 cm solid water είλαη κεηαμχ ηνπ 

0,2%  ελφο ίζνπ πάρνπο ηνπ λεξνχ γηα Υ θαη γάκκα αθηίλεο. Ζ ρξήζε ηνπ πιηθνχ 

απηνχ γηα phantom βαζκνλφκεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

βαζκνλφκεζεο ηεο δέζκεο αθηηλνζεξαπείαο ζε ± 1,0% ηνπ πξαγκαηηθνχ ξπζκνχ 

δφζεο.[17,18,19] 

Σν phantom  Gammex 461A Head/Body CT Phantom πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, παξέρεη 

έλα ζχλνιν εξγαιείσλ  πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα γίλεη αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εηθφλαο πνπ παίξλνπκε απφ ηνλ αμνληθφ ηνκνγξάθν.  

Ζ κνλάδα ηεο θεθαιήο απνηειείηαη απφ εληαίν δίζθν απφ Solid Water
® 

πιηθφ.  

πκπεξηιακβάλεηαη έλαο δαθηχιηνο πιηθνχ πνπ κηκείηαη νζηψλ θαη ηνπνζεηείηαη γχξσ 

απφ ηε κνλάδα ηεο θεθαιήο. 

 Μία κνλάδα ζάξσζεο ζψκαηνο. Ο δαθηχιηνο ζψκαηνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο 

ζηε κνλάδα θεθαιήο. 

 Ζ κνλάδα θεθαιήο έρεη 5 θσληθέο θνηιφηεηεο πνπ δέρνληαη θσληθά έλζεηα θαη 

ν δαθηχιηνο ζψκαηνο έρεη 4 θνηιφηεηεο, έηζη παξέρνληαη ζπλνιηθά 9 ζέζεηο 

δνθηκψλ. 

 

Εικόνα 6.3.1: Gammex CT Phantom 461A 

Σν  Gammex phantom 464 πνπ εγθξίζεθε απφ ην American College of Radiology, γηα 

ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ησλ αμνληθψλ ηνκνγξάθσλ ( ACR Accreditation phantom 

464),ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο. 
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Εικόνα 6.3.2: Gammex  Phantom 464 

 

Σν ACR phantom ζρεδηάζηεθε γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ American 

College of Radiology γηα ηε δηαπίζηεπζε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Αμνληθνχ 

ηνκνγξάθνπ. Απηφ ην εζεινληηθφ πξφγξακκα παξέρεη ζηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο κηα 

επθαηξία γηα κηα νινθιεξσκέλε νκφηηκε αμηνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ  ησλ CT , 

ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο. Καηαζθεπαζκέλν απφ solid water απνηειεί κηα βνιηθή, θπζηθή ζηαζεξή 

ζπζθεπή δνθηκήο πνπ παξέρεη επαλαιήςηκα απνηειέζκαηα θαηά ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. Σν ACR phantom κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αξρηθή  αμηνιφγεζε θαη 

ηε κεληαία δνθηκή ξνπηίλαο πνηνηηθνχ ειέγρνπ γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη αζζελείο 

ιακβάλνπλ ηε ρακειφηεξε δπλαηή δφζε CT. Σν ACR phantom πεξηέρεη 4 ελφηεηεο 

πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα κεηξήζεη έλα επξχ θάζκα παξακέηξσλ ηνπ ζαξσηή.[20] 

 

Οη ελφηεηεο απηέο εμαζθαιίδνπλ ζσζηή: 

 

 Δπζπγξάκκηζε 

 

 Αθξίβεηα Σνπνζέηεζεο 

 

 Αθξίβεηα αξηζκψλ CT 

 

 Οκνηνκνξθία αξηζκψλ CT 

 

 Πάρνο ηνκήο 

 

 Αλάιπζε ρακειήο αληίζεζεο 

 

 Αλάιπζε πςειήο αληίζεζεο 

 

 Μέηξεζε ηνπ ζνξχβνπ ηεο εηθφλαο 
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Εικόνα 6.3.1: Γείγκα άιισλ CT  phantoms. 
 

 

Σν ACR phantom είλαη ην κφλν phantom απνδεθηφ πξνο ρξήζε ζην πξφγξακκα 

δηαπίζηεπζεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ελφο Αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ. Δπηηξέπεη ηνλ έιεγρν 

πνιιαπιψλ παξακέηξσλ πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αθξίβεηαο αξηζκψλ CT, ηελ 

ηνπνζέηεζε θαη ην πάρνο ηνκήο. Ο ζπκπαγήο ζρεδηαζκφο ηνπ, ην θαζηζηά πξαθηηθφ 

ζηε κεηαθνξά θαη ζηελ απνζήθεπζή ηνπ.[21] 

 

6.4 Εξοπλιςμόσ - Δοςύμετρο 
Γνζίκεηξν γηα κεηξήζεηο έθζεζεο ή/θαη δφζεο. Αλάινγα κε ηα αθηηλνινγηθά 

ζπζηήκαηα πνπ ειέγρνληαη, νη αληρλεπηέο ηνπ δνζηκέηξνπ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη 

γηα κεηξήζεηο δφζεο ζε αθηηλνγξάθεζε, αθηηλνζθφπεζε, καζηνγξάθνπο, εληζρπηέο 

εηθφλαο, cine θαηαγξαθή (ζπζηήκαηα επεκβαηηθήο αθηηλνινγίαο), αμνληθνχο 

ηνκνγξάθνπο, νδνληηαηξηθά παλνξακηθά. 

 

Σα δνζίκεηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεηξήζεηο δφζεο ζε αμνληθνχο ηνκνγξάθνπο 

πξέπεη λα είλαη ηχπνπ κνιπβηνχ (pensil type). 

ε θάζε πεξίπησζε δνζηκέηξνπ ε επαλαιεςηκφηεηα πξέπεη λα είλαη θαιχηεξε απφ 

2%, ε αθξίβεηα (απφθιηζε απφ πξαγκαηηθή ηηκή) απφ 5 % θαη ε γξακκηθφηεηα 

θαιχηεξε απφ 5 %.[12] 
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6.5 Εξοπλιςμόσ - Υορητόσ ανιχνευτόσ ακτινοβολύασ χώρου – 
Survey meter 
• Φνξεηφο αληρλεπηήο αθηηλνβνιίαο ρψξνπ (Survey meter). Καηάιιεινο γηα 

κεηξήζεηο ζε πνηφηεηεο δέζκεο 30 – 150 kV θαη ξπζκνχο δφζεο ηνπιάρηζηνλ ζην 

εχξνο 0,1κSv/h – 10 mSv/h (10 κR/h – 1 R/h) . Ο ρξφλνο απφθξηζεο πξέπεη λα είλαη 

κηθξφηεξνο απφ 5 sec. Ζ ελεξγεηαθή εμάξηεζε ζην εχξνο 30 keV – 1250 keV) πξέπεη 

λα δίλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Δπηβάιιεηαη ε βαζκνλφκεζε ηνπ νξγάλνπ 

ηνπιάρηζηνλ ζε 3 ηηκέο ρακειψλ ελεξγεηψλ (αθηηλνινγηθψλ ζπλζεθψλ). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ρξήζε αληρλεπηψλ ηχπνπ Geiger Muller γηα κεηξήζεηο 

αθηηλνβνιίαο ρψξνπ δελ πξνζθέξεη ηελ απαηηνχκελε αθξίβεηα θαη αληί απηψλ 

πξνηηκνχληαη νη κεηξεηέο πνπ πεξηέρνπλ ζάιακν ηνληζκνχ.[12] 

 

6.6 Μϋθοδοσ – Οδηγόσ Φρόςησ του Toshiba Aquilion 64 
Οη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζα ρξεηαζηεί λα αλαθεξζνχλ ζην ACR κπνξεί λα 

βξεζνχλ θάησ απφ κία απφ ηηο ηέζζεξηο θαξηέιεο ζάξσζεο, εκθαλίδνληαη ζηελ 

εηθφλα 6.6.1. Οη επφκελεο εηθφλεο ζα εμεγήζνπλ ηελ θάζε θαξηέια ιεπηνκεξψο. 

 

Οη παξάκεηξνη ζηηο επφκελεο δηαθάλεηεο είλαη γηα έλα δείγκα πξσηνθφιινπ θαη νη 

ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε ίδξπκα θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα είλαη 

δηαθνξεηηθέο. 

 

 
Εικόνα 6.6.1: Οη ηέζζεξηο θαξηέιεο ζάξσζεο. 
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Εικόνα 6.6.2: Ζ θχξηα θαξηέια 

 

 
Εικόνα 6.6.3: Ζ θαξηέια ιεπηνκεξεηψλ ζάξσζεο. 
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Εικόνα 6.6.4: Pitch and table feed. 

 

 
Εικόνα 6.6.5: Αχμεζε ηξαπέδεο – πκβαηηθή ζάξσζε. 
 

Ζ ηαρχηεηα ηεο ηξάπεδαο γηα κηα ειηθνεηδή ζάξσζε πξέπεη λα ππνινγηζηεί. Ζ 

ηαρχηεηα ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ εμίζσζε. 

 

     I = pitch factor *N*T                                                  (6.6.1) 

 

πνπ I ε ηαρχηεηα ηεο ηξάπεδαο, pitch factor είλαη ν νξηζκφο IEC ηνπ βαζκνχ 

εληάζεσο πνπ κπνξεί λα βξεζεί κέζσ ηεο θαξηέιαο κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζάξσζεο 

(Δηθφλα 6.6.3), Ν είλαη ν αξηζκφο ησλ θαλαιηψλ (channels) θαη Σ είλαη ην πάρνο ηνπ 

θαλαιηνχ (εηθφλα 6.6.2). 
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Εικόνα 6.6.6: The “Recon Details” tab. 

 

Δπίζεο ζηνλ Aquilion 64  ππάξρνπλ ηερληθέο κείσζεο ηεο δφζεο. Απηφ ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα ην ειέγμεη αθνινπζψληαο ηελ εμήο δηαδηθαζία: ηαλ ζπκπιεξσζεί ην 

ηειεπηαίν θνπηί ζηνλ πίλαθα 1, ζηε ζειίδα  “Dose reduction Techniques”, ν ρξήζηεο 

πξέπεη λα αλαηξέμεη ζηε θαξηέια “Scan Details” γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρεη ηε 

δηακφξθσζε mA ελεξγνπνηεκέλε γηα ην πξσηφθνιιν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Αλ, λαη 

κπνξεί λα δηαιέμεη απφ ην θαηάινγν “mA modulation based on patient attenuation” 

Απφ ηελ θαξηέια “Recon Details” κπνξεί λα δηαπηζησζεί εάλ ην ινγηζκηθφ γηα 

κείσζε ηεο δφζεο είλαη ελεξγνπνηεκέλν (Quantum Denoising and Boost 3D). Δάλ, 

λαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη απφ ηνλ θαηάινγν “adaptive filtering”. [22] 

 
 

 

Εικόνα 6.6.7: IEC νξηζκφο ηνπ pitch 
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Σν βήκα IEC  είλαη ν ιφγνο ηεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο αλά πίλαθα θαη ην ζπλνιηθφ 

επζπγξάκκηζεο. Oλνκάδεηαη IEC γηαηί πξέπεη λα ηεξεί ηα θξηηήξηα ηεο Γηεζλήο 

Ζιεθηξνηερληθήο Δπηηξνπήο, International Electrotechnical Commission, πνπ είλαη 

ππεχζπλε λα θαηαξηίδεη θαη λα δεκνζηεχεη δηεζλή πξφηππα γηα φιεο ηηο ειεθηξηθέο, 

ειεθηξνληθέο θαη ζρεηηθέο ηερλνινγίεο. 

 

Ζ επηινγή ηνπ παξάγνληα βήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη ζε πξαθηηθνχο ιφγνπο θαη γηα ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ησλ αιγνξίζκσλ ππνινγηζηηθήο ηνκνγξαθίαο θαη ηηο παξακέηξνπο γηα 

ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο εηθφλαο. Σν βήκα IEC κπνξεί λα ππνινγηζηεί είηε δηαηξψληαο 

ην ειηθνεηδέο βήκα (HP) κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαλαιηψλ ησλ αληρλεπηψλ πνπ είλαη ζε 

ρξήζε (Ν) ή ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη θιηθ ζην θνπκπί HP γηα λα βξεη ηελ ηηκή ηνπ 

βήκαηνο IEC. 

  

Ο ρξήζηεο πξέπεη λα ζηγνπξεπηεί φηη ην phantom  είλαη ζσζηά θεληξαξηζκέλν. Να 

βεβαησζεί φηη είλαη θαιά ζηεξεσκέλν ζηε ηξάπεδα γηα λα απνηξαπεί ε κεηαθίλεζή 

ηνπ. Σν ηκήκα ζρνιίσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηζήκαλζε θάζε κνλάδαο/ελφηεηαο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί ην θέληξν ηεο ηνκήο φηαλ ζα ζπληαγνγξαθεζεί κηα ζάξσζε κε 

ζπκβαηηθφ ή ειηθνεηδή  ηξφπν.[22] 

 

Γηα παξάδεηγκα, αλ ε ζάξσζε ζπληαγνγξαθείηαη απφ 24mm ζε 26mm γηα 4x0.5mm 

ζπκβαηηθήο αμνληθήο ζάξσζεο, ην θέληξν ησλ ηνκψλ ζα είλαη φπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα 6.6.8 

 

Εικόνα 6.6.8:Παξάδεηγκα θέληξνπ ηνκψλ γηα ζπκβαηηθή αμνληθή ζάξσζε. 

 

Αλ ε ζάξσζε ζπληαγνγξαθείηαη απφ 24mm ζε 26mm γηα 4x0.5mm ειηθνεηδήο 

ζάξσζεο, ην θέληξν ησλ ηνκψλ ζα είλαη φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6.6.9 
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Εικόνα 6.6.9: Παξάδεηγκα θέληξνπ ηνκψλ γηα ειηθνεηδή αμνληθή ζάξσζε. 
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7 
Δεδομϋνα & Επεξεργαςύα 

7.1 Δεδομϋνα και Μϋθοδοσ υλλογόσ τουσ. 
ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ππφ ηελ κνξθή εηθφλαο φπσο 

αθξηβψο ηα πήξακε απφ ηνλ Αμνληθφ Σνκνγξάθν Toshiba Aquilion 64. 

 

Μεηά ηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε ηνπ phantom (Gammex 461A) ζην ηξαπέδη ηνπ 

ζαξσηή, ζηεξεψζακε θαιά ην phantom  έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα 

κεηαθηλεζεί απφ ηε ζέζε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηνχ ηνπ 

ζαξσηή. Σν phantom έρεη νπέο  ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη δηάθνξα έλζεηα (inserts), 

θαη αλάινγα κε πνηά παξάκεηξν ζέιακε λα κεηξήζνπκε, ηνπνζεηνχζακε ζην phantom 

ην θαηάιιειν έλζεην. Δπηιέγακε ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ Αμνληθνχ 

Σνκνγξάθνπ ηα δεδνκέλα γηα ην είδνο θαη ηηο παξακέηξνπο ηεο ζάξσζεο. Γηα 

παξάδεηγκα ειηθνεηδήο ζάξσζε γηα θεθάιη κε δέζκε 120 kVp θαη 160 mA θαη ρξφλν 

ζάξσζεο 2 δεπηεξνιέπησλ,  θαζψο επίζεο θαη άιιεο παξακέηξνπο φπσο πάρνο ηνκήο. 

Μέζα ζην phantom ηνπνζεηήζεθε εηδηθφ δνζίκεηξν ζπλδεκέλν κε ειεθηξφκεηξν πνπ 

ήηαλ κέζα ζην δσκάηην ζάξσζεο, γηα ηελ κέηξεζε ηεο δφζεο πνπ δέρεηαη ν αζζελήο.  

Μέζα ζην δσκάηην ζάξσζεο, ππήξρε επίζεο θνξεηφο αληρλεπηήο αθηηλνβνιίαο ρψξνπ 

ζε απφζηαζε ελφο κέηξνπ απφ ην ζαξσηή έηζη ψζηε λα κεηξεζεί ε ζθεδαδφκελε 

αθηηλνβνιία κέζα ζην δσκάηην ζάξσζεο. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε ην κέγεζνο ηεο 

ζθεδαδφκελεο αθηηλνβνιίαο, δηφηη ζε νξηζκέλεο επεκβαηηθέο εμεηάζεηο αμνληθήο 

ηνκνγξαθίαο, ν ηαηξφο ή αθηηλνγξάθνο πξέπεη λα είλαη κέζα ζην δσκάηην θνληά ζηνλ 

αζζελή.  . Δθηφο ηνπ δσκαηίνπ, ζην ρψξν φπνπ βξίζθεηαη ν ρεηξηζηήο ηνπνζεηήζεθε 

επίζεο θνξεηφο αληρλεπηήο αθηηλνβνιίαο ρψξνπ, ψζηε λα κεηξεζεί ε δφζε 

αθηηλνβνιίαο πνπ δέρεηαη ν ρεηξηζηήο. 

 

Πξηλ απφ θάζε ζάξσζε πξέπεη λα βεβαησζνχκε φηη ε πφξηα ηνπ δσκαηίνπ ζάξσζεο 

είλαη θιεηζηή. Τπάξρνπλ πηπρέο αζθάιεηαο πνπ πξνεηδνπνηνχλ αλ ε πφξηα είλαη 

αλνηθηή φπσο ζήκαλζε θσηφο ή αθφκα θαη ερεηηθή εηδνπνίεζε. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη 

δηαθφπηεο απελεξγνπνίεζεο γηα πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο. 

 

Μεηά απφ ηε ζάξσζε, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απνζεθεχνληαλ ζην ζθιεξφ 

δίζθν ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Μέζα απφ ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο εηθφλαο πνπ 

δίλεη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, θαη κε ηα δηάθνξα εξγαιεία πνπ παξέρεη ην 

ινγηζκηθφ ηνπ, κεηξήζακε ηα δεδνκέλα πνπ πξνγξακκαηίζακε, θαη ηα ζπγθξίλακε κε 

ηηο ζεσξεηηθέο ηηκέο θαη κε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηθαλνπνηεηηθή  θαη 

απνδεθηή απφδνζε. 
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ηελ εηθφλα 7.1.1 θαίλνληαη κεηξήζεηο γηα λα δνχκε αλ ν αμνληθφο ηνκνγξάθνο δίλεη 

ζσζηή αθξίβεηα ζέζεο θαη κέηξεζε απνζηάζεσλ. Πήξακε κέηξεζε γηα ηελ ηηκή ηεο 

δηακέηξνπ ηνπ phantom κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ Ζ.Τ θαη ηε ζπγθξίλακε κε ηε 

πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηνπ phantom πνπ δίλεη ν θαηαζθεπαζηήο, κηα κέηξεζε πνπ 

θάλακε εκείο ζηελ πξάμε κε κεραληθφ κέηξν. 

 
Εικόνα 7.1.1: Αθξίβεηα ηεο ζέζεο θαη βαζκνλφκεζε γηα ηε κέηξεζε απνζηάζεσλ.  
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ηελ εηθφλα 7.1.2  είλαη νη κεηξήζεηο γηα λα δνχκε αλ ην πεδίν είλαη νκνηφκνξθν. 

Έρνπκε πάξεη  κεηξήζεηο γηα ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ phantom. Έπεηηα 

ζπγθξίλακε ηηο ηξεηο πεξηνρέο κε βάζεη ην HU ηεο θάζε πεξηνρήο. Σα δεδνκέλα πνπ 

πήξακε γηα ηηο πεξηνρέο απηέο ήηαλ: 

Πεξηνρή 1: Πεξίκεηξνο: 4.88 cm, Δκβαδφλ επηθάλεηαο: 1.89 cm
2
 , Μέζν HU: 10.94 

Πεξηνρή 2: Πεξίκεηξνο: 6.10 cm, Δκβαδφλ επηθάλεηαο: 2.92 cm
2
 , Μέζν HU: 9.537 

Πεξηνρή 3: Πεξίκεηξνο: 4.03 cm, Δκβαδφλ επηθάλεηαο: 1.24 cm
2
 , Μέζν HU: 10.84 

 

 
 

Εικόνα 7.1.2: Οκνηνκνξθία πεδίνπ 
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ηελ εηθφλα 7.1.3 είλαη νη κεηξήζεηο γηα ηε γξακκηθφηεηα ησλ HU θαη γηα λα ειεγρζεί 

ε θιίκαθα αληίζεζεο. Πήξακε κεηξήζεηο απφ πεξηνρέο ηνπ phantom κε δηαθνξεηηθή 

αληίζεζε.  

 

 
 

Εικόνα 7.1.3:   Γξακκηθφηεηα HU θαη  θιίκαθα αληίζεζεο. 

 
 

 

Σα δηάθνξα πιαζηηθά πιηθά φπσο ε πνιπεζπιίλε, ην Lucite, ην Teflon θαη άιια πνπ 

απεηθνλίδνληαη κέζα ζηα έλζεηα, έρνπλ δηάθνξεο θπζηθέο ππθλφηεηεο θαη δηάθνξε 

ζπγθέληξσζε ειεθηξνλίσλ αλά θπβηθφ εθαηνζηφ. αλ απνηέιεζκα ζα έρνπλ θαη 

δηαθνξεηηθφ κέζν HU. Οη ηηκέο ησλ HU γηα ηα δηάθνξα πιηθά αλακέλνληαη λα είλαη 

αλάινγεο κε  ηε ζπγθέληξσζε ειεθηξνλίσλ αλά θπβηθφ εθαηνζηφ ζην θάζε πιηθφ. 

Καηά ζπλέπεηα, ε γξαθηθή παξάζηαζε ησλ HU ζαλ ζπλάξηεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

ππθλφηεηαο ησλ πιηθψλ, αλακέλεηαη λα δψζεη επζεία γξακκή, αλ ε βαζκνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο έγηλε ζσζηά απφ ηνπο κεραληθνχο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο. 
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ηελ εηθφλα 7.1.4 θαίλεηαη ε κέηξεζε γηα ην πιάηνο ηνκήο. Μεηξήζακε κε ην 

ινγηζκηθφ, ην πιάηνο ηεο πξνβνιήο κηαο ξάκπαο απφ ιεπηή πιάθα αινπκηλίνπ 

ηνπνζεηεκέλεο κέζα ζην έλζεην κε θιίζε 30 κνηξψλ, θαη ην ζπγθξίλακε κε ην πιάηνο 

πνπ επηιέμακε πξνηνχ γίλεη ε αμνληθή ηνκνγξαθία ηνπ phantom.   

 

 
 

Εικόνα 7.1.4: Πιάηνο Σνκήο. 
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ηελ εηθφλα 7.1.5 είλαη κεηξήζεηο γηα πιάηνο ηνκήο θαη γηα θιίκαθα αληίζεζεο. 

Υξεζηκνπνηνχκε ηηο ίδηεο κεζφδνπο πνπ πεξηγξάςακε πην πάλσ. Δπηπξφζζεηα εδψ 

βιέπνπκε πφζν θαιά κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο αθίδεο ζην θάησ αξηζηεξά έλζεην. 

Οη αθίδεο θάζε γξακκήο έρνπλ δηαθνξεηηθή δηάκεηξν. Ζ θαιχηεξε ιεπηνκέξεηα 

κεγάιεο αληίζεζεο πνπ κπνξεί λα δψζεη ν Αμνληθφο ηνκνγξάθνο καο, είλαη φζε θαη ε 

δηάκεηξνο ησλ κηθξφηεξσλ αθίδσλ πνπ κπνξνχκε λα δνχκε θαζαξά. Πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο δίδνληαη ζην επφκελν θεθάιαην, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ κεηξήζεσλ απηψλ, καδί κε ηα θξηηήξηα γηα απνδεθηή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 
Εικόνα 7.1.5: Πιάηνο ηνκήο θαη θιίκαθα αληίζεζεο. 
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ηελ εηθφλα 7.1.6 θαίλνληαη νη κεηξήζεηο γηα ηελ νκνηνκνξθία γηα phantom πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ζψκα. πσο θαη ζην phantom πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ θεθαιή, θάζε 

έλζεην πεξηέρεη δηαθνξεηηθή ιεπηνκέξεηα πνπ λα επηηξέπεη ηελ κέηξεζε δηαθνξεηηθήο 

παξακέηξνπ. Οξηζκέλα έλζεηα πνπ πεξηιήθζεθαλ ζε άιιεο απεηθνλίζεηο, πεξηέρνπλ 

ιεπηνκέξεηεο ή πιηθά πνπ αληηπξνζσπεχνπλ μερσξηζηά φξγαλα ηνπ ζψκαηνο φπσο ην 

ζπθψηη θαη ιίπνο. πγθξίλακε ηηο κεηξήζεηο πνπ πήξακε κε ηηο αλακελφκελεο 

ζεσξεηηθέο ηηκέο (Hounsfield Units, electron densities etc.), πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

βηβιηνγξαθία.[17,18,23,24,25,26]  

 

 

 
 

Εικόνα 7.1.6: Οκνηνκνξθία ζψκαηνο. 
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7.2 Ένα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα μετρόςεων 
 

αλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζα πεξηγξάςνπκε ηελ αθξίβεηα πιάηνπο κηαο ηνκήο 

(Slice width accuracy). Απφ ην ινγηζκηθφ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή επηιέμακε 

παξακέηξνπο ηέηνηεο ψζηε ε δέζκε αθηίλσλ Υ λα έρεη ελέξγεηα 120 kVp γηα 200mA, 

ν ρξφλν ζάξσζεο λα είλαη έλα δεπηεξφιεπην θαη ζπκβαηηθή αμνληθή ζάξσζε. 

Υξεζηκνπνηήζακε ην ACR Accreditation phantom 461Α. Πήξακε δχν κεηξήζεηο γηα 

νλνκαζηηθφ πιάηνο 3mm θαη 6,0mm.     

 

Ζ πξψηε κέηξεζε έγηλε κε επηινγή παξακέηξνπ 3 x 1 mm slices/ηνκέο θαη ε δεχηεξε 

κε επηινγή παξακέηξνπ 6 x 1 mm slices. ηνλ πίλαθα 7.2.1 δίλνληαη νη κεηξήζεηο πνπ 

ιήθζεθαλ θαη ζηελ εηθφλα 7.2.1 θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο απεηθφληζεο. 

 

 

slices 
selected 

3x 1.0 

slices 
selected 

6x1,0 

Οιηθφ Ολνκαζηηθφ πιάηνο: 3.0 mm 6,0mm 

Απνηέιεζκα κέηξεζεο 

πιάηνπο ηεο εηθφλαο ηεο 

ξάκπαο κε ην ινγηζκηθφ: 

2.9 mm 5.9 mm 

Γηαθνξά /ιάζνο πιάηνο: 0,1 mm 0,1 mm 

Απνηέιεζκα  Δεκτό Δεκτό 
Πίνακαρ 7.2.1: Μεηξήζεηο γηα αθξίβεηα πιάηνπο ηνκήο. 
 

ηελ εηθφλα 7.2.1 βιέπνπκε ηηο κεηξήζεηο κε επηινγή νιηθνχ πιάηνπο ηνκήο 6 x 1 

mm = 6 mm slices (αξηζηεξά) θαη 3 x1 mm= 3,0 mm (δεμηά).  

 

Εικόνα 7.2.1: Μεηξήζεηο κεηά απφ επηινγή παξακέηξνπ  6 x 1 mm slices θαη  

3 x 1 mm slices.  
 

 

Σν θξηηήξην ζε απηφ ην ηχπν ειέγρνπ είλαη ην ππνινγηζκέλν πιάηνο λα κε δηαθέξεη 

πεξηζζφηεξν απφ 0.5mm απφ ην νλνκαζηηθφ πιάηνο. Απφ ηνλ πίλαθα 7.2.1 βιέπνπκε 

φηη θαη νη δχν κεηξήζεηο ηεξνχλ ην θξηηήξην. αλ απνηέιεζκα ν Αμνληθφο 

Σνκνγξάθνο έρεη πεξάζεη κε επηηπρία απηφ ην ζηάδην ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 
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7.3 Πειραματικό διϊταξη 
ηηο αθφινπζεο εηθφλεο απεηθνλίδεηαη ν αμνληθφο ηνκνγξάθνο θαη ην ηξαπέδη πνπ 

κπνξεί λα θηλεζεί ηφζν θαηαθφξπθα, φζν θαη κέζα-έμσ απφ ην άλνηγκα ηνπ 

ηνκνγξάθνπ, ή θαη πιάγηα.   

 

 
 

 

 

 
  

 

Δμεηαζηηθή 

ηξάπεδα 

Γαθηχιηνο 

Αληρλεπηψλ 

Γαθηχιηνη ζηφρνπ 

χζηεκα 

ζπιινγήο 
Γεδνκέλσλ 

χζηεκα 

εηζαγσγήο 

Γεδνκέλσλ 
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8 
 

 

Αποτελϋςματα & υμπερϊςματα 
 

Μέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ πνπ έγηλαλ θαηά ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ 

Αμνληθνχ Σνκνγξάθνπ Toshiba Aquilion 64, θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο κεηξήζεηο ηνπ 

δνζηκέηξνπ θαη ηνπ θνξεηνχ αληρλεπηή αθηηλνβνιίαο ρψξνπ, έγηλε έιεγρνο θαηά πφζν 

ν Αμνληθφο ηνκνγξάθνο αληαπνθξίλεηαη ζσζηά ζηηο εληνιέο πνπ ηνπ δίλεη ν 

ρεηξηζηήο. Έγηλε επίζεο έιεγρνο πφζν θαιή είλαη ε πνηφηεηα εηθφλαο πνπ δίλεη θαη αλ 

ρξεηάδεηαη νπνηεζδήπνηε δηνξζσηηθέο ξπζκίζεηο γηα λα δψζεη έλα θαιχηεξν 

απνηέιεζκα. Δπηπξφζζεηα ειέγρζεθε αλ ε δφζε αθηηλνβνιίαο πνπ δέρεηαη ν ρεηξηζηήο 

θαη ν αζζελήο είλαη κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα. 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ιεθζεί, παξαηίζεληαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο. Γηα θάζε 

παξάκεηξν πνπ εμεηάδεηαη, δίδεηαη ην θξηηήξην γηα απνδεθηή απφδνζε ηνπ 

κεραλήκαηνο, γίλεηαη αλαθνξά ζην αλ ηα απνηειέζκαηα ηεξνχλ ηα θξηηήξηα θαη είλαη 

κέζα ζηηο ηππηθέο απνθιίζεηο θαη ηα επηηξεπηά φξηα, θαη αλ ν Αμνληθφο Σνκνγξάθνο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζαλ ηαηξηθφ δηαγλσζηηθφ  

εξγαιείν, ή αλ ρξεηάδεηαη δηνξζσηηθέο ξπζκίζεηο. Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ κεηξήζεσλ γηα θάζε παξάκεηξν, πνπ δίδεηαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο, αθνινπζεί 

ηελ ζεηξά θαη θξηηήξηα πνπ θαζφξηζε  ν Γξ. Υξηζηφδνπινο Κσλζηαληίλνπ ζην βηβιίν 

πνπ πξνεηνηκάδεη κε ηίηιν: “Methods, Measurements and Criteria for Acceptable 

Performance of Equipment used in Medical Diagnostic and Interventional procedures: 

CT scanners, Analog and Digital Mammography units, Radiographic and 

Fluoroscopic Units, Dental Intraoral and Panoramic units, Ultrasound and MRI 

units(2013-2014).[27] 
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    CT Scanner Quality Assurance, Safety Evaluation, and Calibration

    ------------------------------------------------------------------------------------------

.

 INSTITUTE XXX         Room: AQUILION 64 CT Scanner          Date :     March 03, 2013

TOSHIBA AQUILION 64 CT Scanner Software: Aquilion 2

X-Ray Tube model: CXXGO12A Tube Serial number; 1AA06X2396 Gantry SN =1AA06X2426

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Safety Aspects

-------------------

Door Interlocks: N.A. Lock CT room from inside

Entrance Warning Light: Operational 

Emergency OFF Switches: Operational

Beam on indicator lights: Operational

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Light-Radiation Field Congruence & Laser Positioning Accuracy:

Marker position to center of radiation field         < 1,0 mm.

Marker position to center of light field                < 1,0 mm.

Light field center to radiation field center           < 1,0 mm.

Criterion:  All measurements are to be <= 1 mm.

Result: Acceptable

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Table Incrementation Accuracy:

   Scanner    Console    Increment    Increment

   Readout    Readout    Distance      Error

    (mm)     (mm)      (mm)      (mm)

   -------    -------    ---------      -----

0,00 0,00 0,00 0.0

100,00 100,00 100,50 0.5

150,00 150,00 150,50 0.5

Criterion:  Readouts must agree within 1 mm.

   Increment error must be <= 1mm.

Result: Acceptable 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comments:  Toshiba Aquilion 64 CT scanner installed in February 2010 . Gantry model CGGT021A with 

Table SN: 1AA06X2426,  Table  model CBTB019B and SN :1AAo6X2026, X-Ray tube

X-Ray Tube Model =CXXG012A, SN=1AA06X2396

Pitch values available for helical scans:   0.5,  0.55,  ….1.0,  1.05,     to …. 2.0

 Slice widths of 0,625mm,  1, 2, 3, 4, 5, .. 8, 10, and 12 mm available.  Rotation times 0,5sec, 0,75 sec

1,0, 1,5, and 2 sec available. Most .scans and scoutviews done at 120 kV. Unit operates up to 135 kV.

Dosimetry for Head and Body done at 120 kV.   All parameters tested were within acceptable limits.

Diagnostic Head CT scans done at 120 kV with axial slices. Cardiac scans done as helical with pitch 0.5 to 0.9

Body scans are usually done at 120 kV, helical mode with pitch 1.1 and higher.  (0.9 for fat patients) 

All Parameters tested were within acceptable level  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. True Scan Plane vs. Plane Selected from Scoutview/Topogram/Scanogram:

Result: Acceptable - Agreement was within 1 mm.

Criterion:       Agreement must be within 1 mm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Scattered Radiation Exposure Rate Inside Room:

Technique: 120 kVp, 200 mAs/rot. 4,00 second total

Body phantom, 8x 5 mm slices pitch = 1,   1sec/rotation, 4 rotations, 16cm length

Exposure at 1 m from gantry center: 20,40 mR along table axis  ( 204 microSv)

18,20 mR at 45 degrees to left

18,50 mR at 45 degrees to right

Criterion:  Exposure at 1 m to be <= 1/1000 of primary beam.

Result: Acceptable

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Exposure Levels in the Control Area:

Technique: 120 kVp, 200 mA, 4,00 seconds

Exposure during helical scan of 800 mAs, 16cm length < 1,2 microSv 0,015 mR/100 mAs

0.07 microSv   for 2x160 mAs slices with door open. -->

Criterion:  Exposure must not exceed 2.0 mR in any hour.

Result: Acceptable

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Slice Width Accuracy:

Technique: 120 kVp, 200 mA, 1,00 seconds

3 x 1 mm slices 6 x 1 mm slices

Nominal width: 3,0 mm 6,0 mm

Width of image on ramp: 0,3 mm   helix arc 5,9 mm  ramp

Calculated slice width: 2,90 mm 5,9 mm

PASS/FAIL:        PASS        PASS

Note: with ACR phantom, 10 lines visible for 5 mm slice width, which is as expected.

Criterion: Actual slice width must be within 0.5 mm of nominal.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Accuracy of Distance Calipers:

Distance selected: 18,00 cm 9,00 cm

Distance measured: 18,10 cm 9,05 cm

Difference: 0,10 cm 0,05 cm

PASS/FAIL:             PASS             PASS

Criterion:  Errors (difference) should not exceed 2.0 mm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment: Te above results are acceptable
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patient Dosimetry

------------------------

Radiation Exposure from Transverse Scans: Head Phantom

Technique  axial scan: 120 kVp, 200 mA, 6 seconds

8 mm slice thickness Center of Head phantom 

Single scan reading: 794 electrometer scale units. 1 slices / rotn

Single scan exposure rate: 8,27 mR/mAs

Number of axial scans: 5

Multiple scan reading: 3985 electrometer scale units.

Multiple scan exposure rate: 8,30 mR/mAs

Multiple-to-Single scan dose ratio: 1,004

Technique for axial scan:     as above 1.0cm from periphery of Head phantom

Axial (Single scan) reading: 1121 electrometer scale units. 1 slices / rotn

Axial Single scan exposure rate: 11,68 mR/mAs

Center dose as %  of periphery dose : 70,83 percent

Helical scan: 1.0cm from periphery of Head phantom

8 mm slices 2 slices / rotn 1 sec/ rotation 6 sec scan 

Table speed: 20 mm / rotn width/rotn = 16 mm        Pitch = 1,25

120 kVp, 200 mA, Number of rotations: 6,0

Multiple scan reading: 1985 electrometer scale units.

Multiple scan exposure rate: 8,27 mR/mAs     for pitch = 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 mm slice thickness Center of Head phantom

Technique  axial scans: 120 kVp, 200 mA, 6 seconds

Axial (single scan)  reading: 294 electrometer scale units.

Single scan exposure rate: 8,17 mR/mAs 1 slices / rotn

Number of axial scans: 5

Multiple scan reading: 1498 electrometer scale units.

Multiple scan exposure rate: 8,32 mR/mAs

Multiple-to-Single scan dose ratio: 1,019

Technique for axial scan 3 mm 1.0cm from periphery of Head phantom

Axial (Single scan) reading: 402 electrometer scale units.

Axial single scan exposure rate: 11,17 mR/mAs 1 slices / rotn

Center dose as %  of periphery dose : 73,13 percent

 Helical scan: 1.0cm from periphery of Head phantom

3 mm slices 4  slices / rotn 1 sec/ rotation 6 sec scan

Table speed: 15 mm / rotn width/rotn = 12 mm        Pitch = 1,25

120 kVp, 100 mA, Number of rotations: 6,0

Multiple scan reading: 792 electrometer scale units.

Multiple scan exposure: 8,80 mR/mAs     for pitch = 1,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment: For axials, table feed = scanned width, and formula divided by number of slices / acquisition.

Pitch =(table feed per rotation / width scanned) per rotation. For 30mm table feed/rot. & two slices (2i) of 

             10mm each, the pitch =1.5.  Note that with pitch=2, the mR/mAs is half of that from axial scans.

 



78 
 

 INSTITUTE XXX         Room: AQUILION 64 CT Scanner          Date :     March 03, 2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patient Dosimetry

------------------------

Radiation Exposure from Transverse Scans: BODY Phantom Gammex Constantinou Phantom

Technique for axial scan: 120 kVp, 200 mA, 1 seconds

8 mm slice thickness Center of body phantom 

Single scan reading: 87 electrometer scale units.

Single scan exposure rate: 5,44 mR/mAs

Number of axial scans: 10

Multiple scan reading: 875 electrometer scale units.

Multiple scan exposure rate: 5,47 mR/mAs

Multiple-to-Single scan dose ratio: 1,006

Technique for axial scan:     as above 1.0cm from periphery of body phantom

Axial (Single scan) reading: 1654 electrometer scale units. 10 slices 

Axial Single scan exposure rate: 10,34 mR/mAs

Center dose as %  of periphery dose : 52,6 percent

Technique for Helical scan: 1.0cm from periphery of body phantom

5 mm slices 4 slices / rotn 1 sec/ rotation 2 sec scan 

Table speed: 20 mm / rotn width/rotn = 20 mm            Pitch = 1

120 kVp, 160 mA, Number of rotations: 5

Multiple scan reading: 668 electrometer scale units.

Multiple scan exposure rate: 10,44 mR/mAs     for pitch = 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 mm slice thickness Center of body phantom

Technique for axial scans: 120 kVp, 160 mA, 2 seconds

Axial (single scan)  reading: 538 electrometer scale units.

Single scan exposure rate: 5,60 mR/mAs 10 slices 

Number of axial scans: 10

Multiple scan reading: 534 electrometer scale units.

Multiple scan exposure rate: 5,56 mR/mAs

Multiple-to-Single scan dose ratio: 0,993

Technique for axial scan 3 mm 1.0cm from periphery of body phantom

Axial (Single scan) reading: 1023 electrometer scale units.

Axial single scan exposure rate: 10,66 mR/mAs 10 slices 

Center dose as %  of periphery dose : 52,6 percent

Technique for Helical scan: 1.0cm from periphery of body phantom

5 mm slices 4  slices / rotn 2 sec/ rotation 10 sec scan

Table speed: 20 mm / rotn width/rotn = 20 mm        Pitch = 1

120 kVp, 200 mA, Number of rotations: 5

Radiation Exposure from Transverse Scans:

Multiple scan reading: 2512 electrometer scale units.

Multiple scan exposure: 10,47 mR/mAs     for pitch = 1

Multiple-to-Single scan dose ratio: 0,982

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Results:      Acceptable
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radiation Exposure from Transverse Scans: BODY Phantom  (Lucite 16cm diameter)

Technique: 135 kVp, 200 mA, 2,00 seconds

8,00 mm slice thickness Center of Body phantom 

Single slice axial scan reading:  235,00 electrometer scale units. mGycm    

Single scan exposure: 7,34 mR/mAs

Number of scans: 10,00

Multiple Helical scan reading: 295,00 electrometer scale units. mGycm   pitch = 1,00

Multiple scan exposure: 7,38 mR/mAs

Multiple-to-Single scan dose ratio: 1,004

8,00 mm slice thickness 1.0cm from periphery of head phantom

Single slice axialscan reading: 351,00 electrometer scale units. mGycm  

Single scan exposure: 10,97 mR/mAs

Technique for Helical scan: 1.0cm from periphery of Head phantom

5 mm slices 4 slices / rotn 1 sec/ rotation 5 sec scan 

Table speed: 20 mm / rotn width/rotn = 20 mm              Pitch = 1

140 kVp, 160 mA,      Number of rotations: 5

Multiple scan reading: 1622 electrometer scale units.

Multiple scan exposure rate: 10,14 mR/mAs     for pitch = 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radiation Exposure from Transverse Scans:

Technique for axial scan: 135 kVp, 200 mA, 2 seconds

3 mm slice thickness Center of Head phantom 

Single scan reading: 88 electrometer scale units.

Single scan exposure rate: 7,33 mR/mAs

Number of axial scans: 20

Multiple scan reading: 1783 electrometer scale units.

Multiple scan exposure rate: 7,43 mR/mAs

Multiple-to-Single scan dose ratio: 1,013

Technique for axial scan:     as above 1.0cm from periphery of Head phantom

Axial (Single scan) reading: 2745 electrometer scale units. 20 slices 

Axial Single scan exposure rate: 11,44 mR/mAs

Center dose as %  of periphery dose : 64,1 percent

Technique for Helical scan: 1.0cm from periphery of Head phantom

5 mm slices 4 slices / rotn 1 sec/ rotation 5 sec scan 

Table speed: 20 mm / rotn width/rotn = 20 mm              Pitch = 1

140 kVp, 200 mA,      Number of rotations: 5

Multiple scan reading: 2256 electrometer scale units.

Multiple scan exposure rate: 11,28 mR/mAs     for pitch = 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Results: Acceptable
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radiation Exposure from Scoutview/Topogram/surview: BODY Mode, Constantinou_Gammex phantom

or scanogram

Technique: 120 kVp, 50 mA, 100,00 mm/sec 5,0 sec  scanogram

100,00 mm collecting distance            400 mm max. scan

Scoutview reading in 10 cm chamber: 274,00 mR

Scoutview exposure: 5,48 mR/mAs at 40,00 inches.

Scoutview exposure corrected to: 30,00 inches = 9,742 mR/mAs

Maximun scan exposure corrected to: 30,00 inches = 1948,4 mR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radiation Exposure from Scoutview/Topogram/surview: HEAD Mode,  Constantinou_Gammex phantom

Scanogram with 100 mA Vertical view only, or 50 mA with vertical and horizontal beam directions

Technique: 120 kVp, 50 mA, 100,00 mm/sec

100,00 mm collecting distance 280,00 mm length 5,0 sec scanogram

Scoutview reading in 10 cm chamber: 256,00 mR

Scoutview exposure: 5,12 mR/mAs at 40,00 inches.

Scoutview exposure corrected to: 30,00 inches = 9,102 mR/mAs

Maximun scan exposure corrected to: 30,00 inches = 1274,3 mR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scanner Imaging Characteristics

---------------------------------------------

1. Average CT Number of Water or Solid Water: (with 120 kV, 5 mm slice & 175 mAs)

      Center           Top       Bottom         Left   Right    Average

      ------         ------         ------         ------    ------    ----------

Mean CT#: -1,73 -1,44 0,16 -1,38 -1,72     in Solid water -1,22

S.D.: 5,38 5,10 5,20 5,60 5,60 5,38

Criterion: Average CT # for water, should be between -3 and +3 HU.

Criterion: Average CT # for Solid Water, should be between -20 and +20 HU.

Result: Acceptable

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Contrast Scale:

     CT# (water): 11,60 +/- 9,6      mu (water): 0,198

     CT# (Acrylic insert): 109,80 +/-10,1      mu (insert): 0,222

     Delta mu/mu(water): 0,10

Contrast scale = 0,00024

Contrast scale as % of mu (water) = 0,123 %

CT scale factor (~u/CS) = 810

Criterion:  Contrast scale % should be <= 0.5%.

Result: Acceptable

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment: Acceptable
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Spatial Uniformity: (10 mm slices & 400 mAs) 2,00 seconds

     Maximum CT#: 0,16      Minimum CT#: -1,73

Spatial uniformity = 0,233 %

Criterion:  Spatial uniformity % should be <= 0.5%.

Result: Acceptable

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Noise Level Analysis:

Noise (CT# S.D. for water / CT scale factor) = 0,6636 %

Criterion:  Noise level % should be <= 1,0%.   For 1 mm thick slices

Result: Acceptable

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Low Contrast Detectability: View with window set at w=100 and level /center C=100

Technique: 120,00 kVp, 200,00 mA, 2,00 seconds

10,00 mm width 0,60 % nominal contrast with 460A and ACR phantom

          ***** CT number insert = 89.5HU and mass CT # 95.1HU

Diameter of smallest detectable object in 460A  = 2,8 mm   (head mode)

              (5th object barely visible)

With ACR phantom, the 25 mm diam. mass and four more groups, down to 3mm diam. were visible

Result: Acceptable (25 mm mass and   6, 5, 4, 3, and 2 mm groups)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. High Contrast Spatial Resolution:

Technique: 120 kVp, 200 mA, 1,00 seconds

512,00 matrix 1,00 mm slice width

Bone algorithm: 0,6 mm

Soft tissue algorithm: 0,80 mm

Result: Acceptable

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment:   High contrast 0.65 mm object was resolved in head mode with 2.0 mm slice width.

 and a contrast reolution algorithm.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. CT# Linearity: 195,00 mm2 area= 939,00 pixels

Technique: 120,00 kVp, 150,00 mA, 2,00 seconds

Material            mu              CT#          S.D.

--------            -----               ---           ----

water 0,8 5,6

polyethylene 0,1765 -110,6 10,1

polypropylene 0,1642 -92,2 8,5

acrylic 0,2220 124,1 8,1

teflon 0,3910 958,1 10,6

bone (SB3) 0,4983 1369,2 14,0

polystyrene

Sum (mu * CT#): 1049,78 Sum (CT#): 2248,60

Sum (mu): 0,00 Sum (CT#2): 2828798,26

Sum (mu2): 0,00

Slope = #DIV/0! Intercept = #DIV/0!

Correlation Coefficient = #DIV/0!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Mechanical Alignment:

Result: No detector misalignment artifacts observed.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Artifact Evaluation:

Result: No artifacts other than beam hardening along the

aluminum ramp in the slice width test object.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Multiformatting Image Distortion:

Result: No distortion greater than 1 mm was observed.

Criterion: No distortion greater than 2 mm.

Comment: The multiformat camera presents no distortion.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Software Testing:

Distance measuring capability: Acceptable

Transfer & retrieval from optical disc: Acceptable

Computer control of table motion: Acceptable

Zoom reconstruction capability: Acceptable

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kVp Accuracy Test

-------------------------

kVp Set: 1,00 1,00 1,00

Measured: 1,0 1,0 1,0

kVp Diff: 0,0 0,0 0,0 Not tested

% Diff.: 0,00 0,00 0,00

Pass/Fail     PASS     PASS     PASS

    --------     --------     --------

Criterion:  Measured kVp must be within 4 kVp OR 5% of selected kVp.

Comments:   Acceptable

----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beam Quality - Half Value Layer Measurement

---------------------------------------------------------------

Technique: 120 kVp 50 mA 100,00 mm/sec

       mmAl added              Reading

   ----------                 -------

0,00 274,0 mR

4,50 164,0 mR

Result:    HVL at 120,00 kVp = 6,08 mm Al

Criterion: Minimum recommended HVL @ 120,00             kVp = 3,20 mmAl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Output Reproducibility Test

--------------------------------------

Technique:  Head, 10,00 mm slice, 50 mA, Topogram 100,00 mm/sec

   Variation

           kV Set Readings (mR)          Average    (% of Av)

             ------              ------              ------             ------             -------     --------

120,0 274,0 275,0 274,0 274,3 0,36

Result: Acceptable From repeated scoutview measurements

-------

Criterion:  Maximum variation as a % of the average is not to exceed 5%.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment:  Acceptable results.

 
πσο θαίλεηαη απφ ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα ν Αμνληθφο Σνκνγξάθνο ηεξεί φια ηα 

απαξαίηεηα θξηηήξηα θαη δίλεη απνηειέζκαηα κέζα ζηα επηηξεπφκελα φξηα ηφζν ζε 

ζέκαηα αλαθαηαζθεπήο εηθφλαο, αξηζκψλ CT φζν θαη ζε ζέκαηα δφζεο αθηηλνβνιίαο 

ζηνλ αζζελή. Δπίζεο βιέπνπκε φηη αληαπνθξίλεηαη ζσζηά ζηηο εληνιέο πνπ δίλνληαη 

απφ ην ρεηξηζηή. Ζ δφζε αθηηλνβνιίαο πνπ δέρεηαη ν ρεηξηζηήο θαη ν αζζελήο είλαη 

κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα. Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν Αμνληθφο 

Σνκνγξάθνο Toshiba Aquilion 64 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία ηεξεί πιήξσο ηα θξηηήξηα θαη έρεη πεξάζεη κε επηηπρία ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
Μαθημαηικά Τπολογιζηικήρ Σομογπαθίαρ 

 
Απσέρ Τπολογιζηικήρ Σομογπαθίαρ 

1. Η ανάγκη απεικόνιζηρ ζηιρ 3-Διαζηάζειρ 

 

Οη κέζνδνη δηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα κε αθηίλεο–Υ 

παξνπζηάδνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα. πγθεθξηκέλα, γηα ηε κέζνδν ηεο 

αθηηλνγξαθίαο απηά είλαη ην ρακειφ θφζηνο ηεο ζπζθεπήο – θηικ, ηαρχηεηα θαη 

πςειή δηαθξηηηθή αλάιπζε πνπ δίλεη ζηε κέζνδν ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηε δηάγλσζε πνιιψλ παζνινγηψλ (φπσο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ). Σν βαζηθφ 

πξφβιεκα είλαη φηη ε εηθφλα είλαη κηα πξνβνιή ηεο 3-Γηάζηαηεο αλαηνκηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζηηο 2 δηαζηάζεηο, κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιν γηα ηνλ γηαηξφ 

λα θαηαλνήζεη επ‟ αθξηβψο π.ρ. ην ζρήκα θαη ηελ έθηαζε κηαο παζνινγίαο. Μηα πην 

„καζεκαηηθή‟ εμήγεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαίλεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα: 

 

 
σήμα 1: Ζ πξνβνιή 3-δηάζηαησλ νληνηήησλ ζε εηθφλα δχν δηαζηάζεσλ 

 

ηηο 3-Γηαζηάζεηο ε αληίζεζε κπνξεί λα ππνινγηζηεί βάζεη ησλ ζπληειεζηψλ 

εμαζζέληζεο κ1 θαη κ2 : 

                                        C1= (κ2 - κ1) / κ1 =(0.2-0.1)/0.1=1 

 

ηελ πεξίπησζε ηψξα πνπ ε απεηθφληζε γίλεηαη κε αθηίλεο-Υ, ε αληίζεζε πνπ 

παξαηεξείηαη ζηελ εηθφλα είλαη αλάινγε ηεο δηαθνξάο ησλ εληάζεσλ Η1 θαη Η2, φπνπ 

ην Η2 νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε απνξξφθεζε κέζα ζηνλ θχβν 1cm: 

                                   C2=( Η1 – Η2 )/ Η1 =(e
-1

- e
-1.1

)/e
-1

=0.1 

 

πνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο έληαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν λφκνο ηνπ Beers: 
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Γηα ηελ απεηθφληζε ζε 3 δηαζηάζεηο απαηηείηαη ζπλήζσο ε „αλαθαηαζθεπή‟ ηνπ 3- 

δηάζηαηνπ ρψξνπ απφ „2-δηάζηαηα‟ δεδνκέλα, φπσο γίλεηαη ζηελ ππνινγηζηηθή 

ηνκνγξαθία[22]. 

 

2. Ανακαηαζκεςή ανηικειμένος από πποβολέρ 

 

Ζ ηερληθή ηεο ηνκνγξαθίαο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ αμνληθή ηνκνγξαθία αιιά 

θαη ζε θαηλνχξηεο ηερληθέο 3-δηάζηαηεο απεηθφληζεο κε ππεξήρνπο φπσο επίζεο θαη 

κέρξη πξφζθαηα ζηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία. πσο θαίλεηαη ζηα ρήκαηα 2 θαη 3, γηα 

λα απεηθνλίζνπκε κηα ηνκή π.ρ. ηνπ εγθεθάινπ, ην ζχζηεκα πεγήο - αληρλεπηή 

πεξηζηξέθεηαη ζην επίπεδν ηεο ηνκήο έηζη ψζηε λα ιακβάλνληαη „πξνβνιέο‟ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ απφ δηαθνξεηηθέο γσλίεο. Σν πξφβιεκα ινηπφλ έγθεηηαη ζηελ φζν ην 

δπλαηφ αθξηβέζηεξε αλαθαηαζθεπή ηνπ „αληηθεηκέλνπ‟ απφ ηηο πξνβνιέο απηέο. 

Παξαθάησ αλαιχνπκε ην ζέκα ηεο αλαθαηαζθεπήο παξνπζηάδνληαο ηηο βαζηθέο 

εμηζψζεηο θαη ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο. 

 

 
σήμα 2: Ο ηξφπνο απεηθφληζεο κηαο ηνκήο ηνπ εγθεθάινπ 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ εμίζσζε (1) κπνξνχκε λα νξίζνπκε γηα ηελ αμνληθή 

ηνκνγξαθία ηελ πξνβνιή ηνπ απεηθνληδφκελνπ αληηθεηκέλνπ ππφ γσλία θ, gθ , σο: 

 

                          gθ (x) =  

 

φπνπ κ(x,y) είλαη ν ζπληειεζηήο εμαζζέληζεο κέζα ζηελ ηνκή ηνπ αληηθείκελνπ. Σν 

πξφβιεκα ηεο αλαθαηαζθεπήο κπνξεί λα ηεζεί σο ε πξνζπάζεηα ππνινγηζκνχ ηεο 

ζπλάξηεζεο κ(x,y) απφ πξνβνιέο. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηδηφηεηα επηινγήο ηεο 

ζπλάξηεζεο Dirac-δ, , θαη αληηθαζηζηψληαο ηηο 

κεηαβιεηέο κε απηέο ηνπ πξνβιήκαηφο καο, έρνπκε δηαδνρηθά: 

 
θαη 

 
 

Με αληηθαηάζηαζε ηεο ηειεπηαίαο ζηελ εμίζσζε (2), παίξλνπκε: 

 

                          gθ (R) =  
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πνπ x= R είλαη κηα επζεία γξακκή θαηά ηε δηεχζπλζε ζάξσζεο. 

 
σήμα 3: πλερήο πεξηζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο πεγήο-αληρλεπηή γηα ηελ απφθηεζε 

πξνβνιψλ απφ δηαθνξεηηθέο γσλίεο. 

 

πσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3, ε ζάξσζε γίλεηαη κε ζπλερή πεξηζηξνθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο πεγήο-αληρλεπηή, νπφηε γηα κηα ηπραία γσλία ζ ε επζεία R δίλεηαη απφ 

ηελ εμίζσζε: 

 

 
 

πνπ (x, y) είλαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ αληηθεηκέλνπ σο πξνο ην αξρηθφ ζχζηεκα 

αλαθνξάο (0º πεξηζηξνθή). Πάλσ ζην πεξηζηξεθφκελν ζχζηεκα αλαθνξάο ε εμίζσζε 

(3) γίλεηαη: 

 

         gθ (R) =  

 

ην νπνίν είλαη επίζεο γλσζηφ σο κεηαζρεκαηηζκφο Radon ηνπ κ(x,y). Αλ 

ρξεζηκνπνηήζνπκε Μ πξνβνιέο γηα ηελ αλαθαηαζθεπή, ε γσληαθή πξνζαχμεζε Γζ 

είλαη ίζε κε π/Μ. Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηηο Μ απηέο πξνβνιέο 

ρξεζηκνπνηνχκε ην ζεψξεκα ηεο θεληξηθήο ηνκήο, ην νπνίν αλαιχεηαη ζην επφκελν 

εδάθην[22]. 
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3. Θεώπημα κενηπικήρ ηομήρ 

 

Σν ζρήκα 4 είλαη κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ ζεσξήκαηνο θεληξηθήο ηνκήο, ζχκθσλα κε 

ην νπνίν ν 1-Γ κεηαζρεκαηηζκφο Fourier ηεο πξνβνιήο gθ(R), ηζνχηαη κε ηνλ 2-Γ 

κεηαζρεκαηηζκφ Fourier ηνπ κ(x,y) ππνινγηζκέλν γηα ηε γσλία ζ. 

ην πξνεγνχκελν εδάθην είδακε φηη ε καζεκαηηθή εμίζσζε γηα ηελ πξνβνιή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ππφ γσλία ζ δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε (5). 

 

Παίξλνληαο ηνλ 1-Γ κεηαζρεκαηηζκφ Fourier ηεο πξνβνιήο σο πξνο R: 

               Gθ (π) = D[ gθ (R) ] = gθ (R)dR    



Gθ (π)= D[ gθ (R) ] =  

 

Υξεζηκνπνηψληαο πάιη ηελ ηδηφηεηα επηινγήο ηεο ζπλάξηεζεο δ, έρνπκε: 

 

 
 

Αλ επηπιένλ θάλνπκε ηελ αθφινπζε αληηθαηάζηαζε κεηαβιεηψλ: 

u=pcosζ 

v=psinζ 

 

Καηαιήγνπκε ζηε ζρέζε: 

 

Gθ (π) = D[ gθ (R) ] = D[ μ(x,y)]θ =  

 

Μ(u,v)|               = Μ(π,θ) 
 

 

 

πσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4, ην Μ(ξ, ζ) είλαη ν 2-Γ κεηαζρεκαηηζκφο Fourier ηεο 

ζπλάξηεζεο κ(x, y) ζε πνιηθέο ζπληεηαγκέλεο p θαη ζ. Απηφ ην ζεψξεκα απνηειεί 

βαζηθφ ζηνηρείν πνιιψλ κεζφδσλ ηνκνγξαθηθήο αλαθαηαζθεπήο, αθνχ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα κεηάβαζεο πξνο θαη απφ ην πεδίν ζπρλνηήησλ ηνπ κ(x,y). Γηα 

παξάδεηγκα αλ κε θάπνην ηξφπν ππνινγίδακε πνιιέο δηακεηξηθέο ηνκέο ζην πεδίν 

ζπρλνηήησλ Μ(ξ,ζ) (γηα πνιιέο γσλίεο), ζα κπνξνχζακε λα αλαθαηαζθεπάζνπκε ην 

κ(x,y) κε αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκφ Fourier 2-Γ! κσο ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

πην πνιχπινθε θαη ζην επφκελν εδάθην αλαιχεηαη ην πξφβιεκα ηεο αλαθαηαζθεπήο 

απφ ηνκέο. 

 

 

 

 

 

 

 

ξcosζ 

ξsinζ 
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σήμα 4: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζεσξήκαηνο θεληξηθήο ηνκήο: Ο 1-Γ 

κεηαζρεκαηηζκφο Fourier ηεο πξνβνιήο gζ(R) ηζνχηαη κε ηνλ 2-Γ κεηαζρεκαηηζκφ 

Fourier ηεο ζπλάξηεζεο κ(x, y) ζε πνιηθέο ζπληεηαγκέλεο ξ θαη ζ.[22] 

 

4. Μέθοδορ απλήρ οπιζθοπποβολήρ (simple backprojection) 

H κέζνδνο ηεο απιήο επαλαπξνβνιήο ζηεξίδεηαη ζηελ απιή άζξνηζε ηεο επηξξνήο 

θάζε ζεκείνπ ηεο αλαθαηαζθεπαδφκελεο εηθφλαο απφ φιεο ηηο πξνβνιέο. 

Γηα κία πξνβνιή ζ, ε αλαθαηαζθεπή είλαη: 

 

  μ'θ(x,y) =  gθ (R)dR 

 

 
 

σήμα 5: Ζ επαλαπξνβνιή απφ κηα γσλία ζ 

 

Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο εηθφλαο πξέπεη ζε θάζε ζεκείν λα αζξνίζνπκε ηε κεξηθή 

αλαθαηαζθεπή απφ θάζε πξνβνιή (0-π): 

 

 gθ (R)dRdθ 
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φπνπ κ(x, y) είλαη ν ππνινγηζκέλνο πίλαθαο ησλ ζπληειεζηψλ εμαζζέληζεο. Μπνξεί 

λα απνδεηρζεί φηη ε απιή νπηζζνπξνβνιή κ(x,y) ηζνχηαη κε ηε ζπλέιημε ηεο 

πξαγκαηηθήο ζπλάξηεζεο κ(x, y) κε ηε ζπλάξηεζε 1/R: 

 

                                                κ΄(x, y) = κ(x, y)**{1/R} 

 

Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ε νπηζζνπξνβνιή νδεγεί ζηε δεκηνπξγία „ηερλεκάησλ‟ 

(artefacts) ζηελ  δεκηνπξγνχκελε εηθφλα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην „ζφισκα‟ ηεο 

αξρηθήο εηθφλαο, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 5. 

 

 
σήμα 6: Ζ αλαθαηαζθεπή κε απιή επαλαπξνβνιή δίλεη σο απνηέιεζκα ηελ 

επηζπκεηή ζπλάξηεζε κ(x,y) “ζνισκέλε” φκσο απφ ηε ζπλάξηεζε 1/R, γηα κηα 

ζπλζεηηθή εηθφλα (ηεηξάγσλν ζην ρψξν) θαζψο θαη γηα κηα ηνκή ηνπ εγθεθάινπ.[22] 

 

5. Ανακαηαζκεςή με σπήζη θίληπυν 

 

Γηα λα αλαθαηαζθεπάζνπκε πιήξσο ηελ αξρηθή εηθφλα απφ ηηο Μ πξνβνιέο, ζα 

πξέπεη λαππνινγίζνπκε ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκφ Fourier 2-Γ ηνπ Μ(ξ, ζ) (ζε 

πνιηθέο ζπληεηαγκέλεο): 

 

 
 

ιφγσ ηεο ζπκκεηξίαο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ Fourier, έρνπκε: 

 

(6) 

 

Απφ απηή ηελ ηειεπηαία εμίζσζε πξνθχπηνπλ θαη ηα δχν ζελάξηα γηα ηελ 

αλαθαηαζθεπή κε ρξήζε θίιηξνπ: 
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1. Με ρξήζε ηνπ αληίζηξνθνπ κεηαζρεκαηηζκνχ Fourier κπνξνχκε λα 

αληηθαηαζηήζνπκε κέξνο ηεο πξνεγνχκελεο εμίζσζεο: 

 

 = D
-1

 {Μ(π,θ)|π|} = gθ (R)*c(R)= gθ΄ (R)   (7) 

 

Ζ εμίζσζε (6) ηζνδπλακεί ηψξα κε: 

 

κ(x,y) = gθ΄ (R) 

 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αξρηθή ζπλάξηεζε κπνξεί λα αλαθαηαζθεπαζηεί κε 

νπηζζνπξνβνιή ηεο ζπλάξηεζεο gζ΄(R). Με άιια ιφγηα θάζε πξνβνιή πξέπεη λα 

θηιηξάξεηαη κε ηε ζπλάξηεζε c(R) πξηλ ηελ επαλαπξνβνιή ηεο. 

 

2.     Ζ ίδηα πεξίπνπ δηαδηθαζία κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ αληί ηεο ζπλάξηεζεο gζ(R), 

θηιηξάξνπκε ηε Gζ(ξ) ζην πεδίν ζπρλνηήησλ. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ (7) 

ρξεζηκνπνηψληαο: Gθ (π) = D[ gθ (R) ] = Μ(π,θ) (ζεψξεκα θεληξηθήο ηνκήο): 

 

gθ΄ (R) = gθ (R)*c(R) = D
-1

 {Gθ(π)|π|} 

 

Με ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάςακε απνθεχγνπκε ην “ζφισκα” (1/R) πνπ πξνθαιεί ε 

απιή νπηζζνπξνβνιή. Σν πξφβιεκα πνπ απνκέλεη φκσο εδψ γηα ηελ πεξάησζε ηεο 

αλαθαηαζθεπήο είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ θίιηξνπ c(R) = D
-1

{|π|}, ην νπνίν 

δπζηπρψο δελ κπνξεί λα θηηαρηεί (άπεηξε ελίζρπζε), νπφηε πξνζεγγίδεηαη κε δηάθνξα 

άιια θίιηξα ζην πεδίν ζπρλνηήησλ : 

 

 
σήμα 6: πλαξηήζεηο θίιηξσλ. (a) Αξρηθή ζπλάξηεζε (|ξ|), (b) θίιηξν Ram-Lak, 

(c)θίιηξν Shepp-Logan. 

 

Γηα παξάδεηγκα νη εμηζψζεηο γηα ην θίιηξν Ram-Lak είλαη: 

 

C(ξ) = |ξ|sinc rect  ζην πεδίν ζπρλνηήησλ θαη: 

 

c(ξ) = ξν
2
(2sinc(2ξνR) – sinc

2
(ξνR)) ζην πεδίν ηνπ ρψξνπ. 
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ςμπλήπυμα: 
 

 

Πίνακαρ 1: Πεξίιεςε αληηζηνηρηψλ 

 

Μεηαζσημαηιζμόρ Fourier και ανηίζηποθορ (1Δ): 

 

  

 

 
 

Μεηαζσημαηιζμόρ Fourier και ανηίζηποθορ (2Δ): 

 

 
 

 [22] 

 

 

 

 


