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1 Innledning

Medisinsk avbildning st̊ar sentralt i moderne diagnostikk. Fig. 1 viser et
tverrsnitt av et hode basert p̊a s̊akalt CT – computed tomography. I denne
prosjektoppgaven vil du f̊a et innblikk i hvordan CT fungerer, fra bestr̊aling
med røntgen til rekonstruksjon av ganske skarpe bilder, som i Fig. 1.

Figur 1: Tverrsnitt av en hjerne rekonstruert med CT (computed tomograp-
hy).

For å representere og lagre et todimensjonalt bilde p̊a en datamaskin, er
det nødvendig å diskretisere billedarealet og tilordne hver piksel en (eller fle-
re) tallverdi(er) som inneholder informasjon om pikselens farge eller gr̊atone.
I dette prosjektet vil vi typisk behandle kvadratiske bilder i gr̊atoner. I et
Matlabprogram kan et slik bilde representeres med en N ×N matrise med
reelle tall (eventuelt heltall), ett for hver av de N2 delarealene (pikslene).
Og Matlab har enkle innebygde kommandoer for visualisering av slike bil-
der (matriser). I siste del av prosjektet skal vi se om det er mulig å lage
skarpere bilder ved hjelp av ”smarte justeringer”. I den forbindelse vil det
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vise seg hensiktsmessig å studere Fouriertransformasjonen av bildet. Matlab
har effektive innebygde algoritmer for å gjøre s̊akalt Fast Fourier Transform
(FFT).

Røntgen er elektromagnetisk str̊aling i bølgelengdeomr̊adet 0.01 til 10
nm. Dette tilsvarer fotoner med energi mellom 100 eV og 100 keV. Fotonene
genereres typisk i et vakuumrør ved at elektroner emitteres fra en oppvarmet
katode og akselereres gjennom en høy spenning før de treffer anoden. Str̊aling
oppst̊ar n̊a via ulike fysiske mekanismer: Et akselerert elektron kan sl̊a ut
et elektron fra et av anodeatomenes innerste orbitaler. N̊ar s̊a et elektron
i en tilstand med høyere energi okkuperer den ledige tilstanden, emitteres
et foton med karakteristisk energi som svarer til energiforskjellen mellom de
to tilstandene i anodeatomet. En slik overgang fra nest laveste til laveste
energiniv̊a kalles Kα og gir fotoner med energi som beskrives noenlunde
nøyaktig med Moseleys lov,

E(Kα) = 10.2 eV · (Z − 1)2,

der Z er anodematerialets atomnummer. Med wolfram (W; Z = 74) gir dette
E(Kα) = 54.4 keV, noe mindre enn den eksperimentelle verdien 59.3 keV. I
tillegg til denne karakteristiske røntgenstr̊alingen observeres det et kontinu-
erlig spektrum av fotoner, med en skarpt definert minste bølgelengde. Dette
kalles bremsestr̊aling og oppst̊ar essensielt i alle situasjoner der ladde par-
tikler akselereres i det elektriske feltet fra andre ladninger. I et røntgenrør
bremses de akselererte elektronene n̊ar de kolliderer med atomer i anode-
materialet. Et gitt elektron kan maksimalt avgi all sin kinetiske energi Ek
til ett enkelt foton. Dermed m̊a utsendte fotoner ha en bølgelengde som er
minst lik

λmin =
hc

Ek
,

der Ek = eU bestemmes av spenningen U mellom katode og anode. Her er
h Plancks konstant, e er elementærladningen, og c er lyshastigheten.

I praktisk CT benyttes fotoner fra b̊ade karakteristisk str̊aling og bremsestr̊aling.
I dette prosjektet kan vi for enkelhets skyld anta at vi har fotoner med en
bestemt energi, for eksempel 60 keV, som tilsvarer omtrent fotonenergien i
Kα-str̊aling fra wolfram.

Røntgenfotonene sendes i tynne, praktisk talt endimensjonale str̊aler inn
mot objektet som skal avbildes. Med mange røntgenkilder plassert ved si-
den av hverandre langs ei rett linje kan man dermed essensielt bestr̊ale et
tverrsnitt av objektet. Prosjektet dreier seg om hvordan slike eksperimenter
gir grunnlag for å avgjøre hva som befinner seg inne i det bestr̊alte objektet,
og hvor i tverrsnittet de ulike bestanddelene befinner seg. Med andre ord:
Hvordan kan tverrsnittet av objektet rekonstrueres? 1

1I neste omgang kan s̊a et fullstendig tredimensjonalt bilde av objektet rekonstrueres,
med utgangspunkt i en serie røntgenbestr̊alinger, fra topp til t̊a p̊a pasienten.
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En andel av røntgenfotonene g̊ar up̊avirket gjennom objektet og regist-
reres av en detektor. Resten av fotonene blir enten absorbert eller spredt
av atomer i objektet. Sannsynligheten for absorpsjon eller spredning vil av-
henge sterkt av b̊ade fotonets energi og objektets sammensetning, dvs type
atomer og massetetthet. For en gitt fotonenergi er relativ intensitetsreduk-
sjon (dI/I) pr lengdeenhet (dt) en materialspesifikk størrelse:

dI/I

dt
= −µ.

Den lineære attenuasjonskoeffisienten µ er stor for hardt og tett vev som
bein, betydelig mindre for mykt vev (som typisk inneholder mye vann), og
til sammenligning omtrent lik null for luft (som typisk omgir objektet som
skal avbildes). Typiske tallverdier, for fotoner med energi 60 keV, er ca 600
m−1 for bein, ca 20 m−1 for mykt vev og betydelig mindre enn 1 m−1 for
luft.

Figur 2: Kilden (S) genererer en røntgenstr̊ale med intensitet I0. En str̊ale
med svekket intensitet I treffer detektoren (D). Attenuasjonskoeffisienten til
mediet, µ(t) bestemmer forholdet mellom I0 og I.

Intensiteten I inn p̊a detektoren (D) avhenger n̊a eksponentielt av inte-
gralet av µ(t) langs str̊alens vei gjennom objektet (Fig. 2):

dI

I
= −µ(t) dt ⇒ I = I0 exp

(
−
∫ t2

t1

µ(t) dt

)
.

Dette integralet, som kalles projeksjonen av objektet, avhenger av hvor
røntgenstr̊alen treffer objektet (s) og hvordan objektet er orientert relativt
str̊alens retning (θ):

p(s, θ) = ln(I0/I) =

∫ t2

t1

µ(t) dt.

Her er t1 og t2 verdien langs t-aksen der røntgenstr̊alen g̊ar henholdsvis inn
i og ut av objektet. (Merk at b̊ade µ, t1 og t2 her avhenger av s og θ.)
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Figur 3: Kilde og detektor er rotert en vinkel θ relativt objektet. Koordinaten
s angir hvor røntgenstr̊alen (stiplet linje) treffer objektet. Koordinaten t
angir røntgenstr̊alens retning. For θ = 0 vil t sammenfalle med y-aksen.
Str̊alen g̊ar inn i objektet ved t = t1 og ut av objektet ved t = t2. Funksjonen
f(x, y) representerer fordelingen av ulike typer vev i objektet. Mer generelt
kan vi tenke p̊a f(x, y) som en gr̊atoneverdi i posisjon (x, y), for eksempel
et reelt tall mellom 0 (svart) og 1 (hvit).

Fra Fig. 3 f̊ar vi sammenhengen (sjekk gjerne dette selv!)

s = x cos θ + y sin θ,

slik at for en gitt verdi av s og θ kan en projeksjonslinje skrives p̊a formen

y(x; s, θ) = −x cot θ +
s

sin θ
.

Vi skal se at ved å m̊ale projeksjoner for s-verdier som dekker hele ob-
jektet og for θ-verdier som dekker alle mulige orienteringer av objektet, har
vi en matrise {p(s, θ)} – et s̊akalt sinogram – med tilstrekkelig informasjon
til å rekonstruere det opprinnelige objektet {µ(x, y)}, dvs fordelingen av uli-
ke typer vev over et tverrsnitt av objektet. Eller mer generelt: Fordelingen
f(x, y) av gr̊atoneverdier over et bilde.

Med utgangspunkt i sinogrammet kan vi lage en direkte tilbakeprojeksjon
g(x, y): En gitt projeksjon, dvs en gitt p(s, θ), forteller oss hva integralet av
f(x, y) er langs den rette linja som treffer bildet i posisjon s, for en gitt
orientering θ av kilde og detektor relativt bildet. Anta at du n̊a f̊ar i oppgave
å fordele tilbake dette integralet av f p̊a intervallet (t1, t2). Hvis du ikke vet
noe om hvordan f varierer mellom t1 og t2, kan du ikke gjøre noe bedre enn
å fordele integralet av f jevnt utover:

g(x, y; s, θ) =
p(s, θ)

t2 − t1
.

1 INNLEDNING 4



TMA4320 Prosjekt Biofysikk og Medisinsk Teknologi: Tomografi

Dette kan du selvsagt gjøre for samtlige verdier av s og samtlige verdier av
θ. Hvis du n̊a holder x og y fast, og legger sammen samtlige g(x, y; s, θ), vil
du f̊a en verdi g(x, y). Dette kan du gjenta for samtlige posisjoner i bildet,
(x, y), og dermed bestemme funksjonen g(x, y) for hele bildet, dvs den di-
rekte tilbakeprojeksjonen. Vi har vel n̊a en intuitiv oppfatning av at det m̊a
være en viss sammenheng mellom det opprinnelige bildet f(x, y) og tilbake-
projeksjonen g(x, y). Men vi har kanskje ogs̊a mistanke om at en slik direkte
tilbakeprojeksjon ikke gir eksakt tilbake det vi startet med: Hver eneste en-
keltprojeksjon p(s, θ) smøres tross alt jevnt utover n̊ar vi tilbakeprojiserer.
Det betyr for eksempel at punkter som i det opprinnelige bildet hadde f = 0,
ubønnhørlig vil f̊a verdi g > 0 i det tilbakeprojiserte bildet. Med andre ord:
Vi bør antagelig forvente at g(x, y) i beste fall tilsvarer en tildels uskarp
utgave av det opprinnelige bildet f(x, y). Dette skal vi se eksplisitt p̊a i et
par ”analytisk løsbare leketøysoppgaver” nedenfor (Oppgavene 3 – 5). Der
diskretiserer vi bildet i 3×3 piksler og tenker oss at røntgenbestr̊aling utføres
med et lite antall orienteringer (2 eller 4) av objektet relativt kilde/detektor,
slik at de ulike projeksjonssummene kan utføres b̊ade for h̊and og med litt
enkel Matlabkode. Deretter (Oppgave 6 og 7) tar vi for oss et litt større
bilde (for eksempel 16 × 16 piksler) som tenkes bestr̊alt fra ”alle mulige”
retninger, dvs med et stort antall vinkler nθ (for eksempel 180 eller 360).
N̊ar vi er ”sikre” p̊a at vi har f̊att p̊a plass et program som fungerer for et
bilde med et vilk̊arlig antall piksler (N ×N , med N = 2, 4, 8, 16, . . . ), kan vi
ta p̊a oss oppgaven (nr 8) å rekonstruere et ukjent bilde fra et gitt sinogram.
Fig. 4 viser et eksempel p̊a et opprinnelig bilde, sinogrammet, og det direkte
tilbakeprojiserte bildet.

Figur 4: Eksempel p̊a resultatet av projeksjon og direkte tilbakeprojeksjon.
Bildet er det s̊akalte phantom, et standardbilde som er direkte tilgjengelig i
Matlab.

Direkte tilbakeprojeksjon gir, som i Fig. 4, mer eller mindre uskarpe
versjoner av det virkelige bildet. I oppgave 9 prøver vi å forbedre kvaliteten
(skarpheten) p̊a det rekonstruerte bildet.
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2 Oppgaver

2.1 Oppgave 1

Ved skjelettundersøkelser med røntgen benyttes gjerne en wolfram-anode
som gir karakteristisk energi omkring 60 keV. Hva er da bølgelengden?

2.2 Oppgave 2

En tynn monokromatisk røntgenstr̊ale med intensitet I0 sendes inn mot over-
kroppen slik at fotonene som transmitteres har passert først 10 cm mykt vev,
deretter 1 cm bein, og til slutt 9 cm mykt vev. For den aktuelle fotonener-
gien (60 keV) har mykt vev og bein lineære attenuasjonskoeffisienter hhv
µv = 20 og µb = 600 m−1. Med hvilken faktor (I/I0) reduseres str̊alens
intensitet ved transmisjon gjennom en slik kroppsdel? Hva er verdien av
projeksjonen p = ln(I0/I)? Hva vil verdien for p og I være dersom man i
stedet har følgende situasjon: 1 cm mykt vev + 1 cm bein + 18 cm mykt
vev?

2.3 Oppgave 3

Vi ser innledningsvis p̊a et modellobjekt som best̊ar av et kvadratisk bein i
midten av et kvadratisk legeme med mykt vev. Dette kan representeres med
en kvadratisk matrise der et gitt element har verdien f(xi, yj) ≡ fij = 1
(hvit; bein) eller fij = 0 (svart; mykt vev). (I senere oppgaver, der vi tar for
oss mer sammensatte bilder, vil vi typisk benytte hele spekteret av gr̊atoner,
0 ≤ fij ≤ 1.) Med 3×3 piksler kan objektet da beskrives med en 3×3 matrise
med 1 i midten og 0 ellers.

Hva er de tre projeksjonene med θ = 0? Dvs p(m, 0) med m = 1 for 1.
kolonne etc.

Hva er de tre projeksjonene med θ = π/2? Dvs p(m,π/2) med m = 1
for 1. rekke etc.

Hvordan blir bildet du f̊ar ved direkte tilbakeprojeksjon av disse seks
projeksjonene? (Normert slik at

∑
ij fij = 1, som i det opprinnelige bildet.

Oppskriften for en direkte tilbakeprojeksjon er beskrevet i innledningen.)

2.4 Oppgave 4

Lag i første omgang et lite program som besvarer spørsm̊alene i forrige opp-
gave.

Matlabtips:

• im1 = [0 0 0; 0 1 0; 0 0 0]; gir matrisen med 1 i midten.

• figure, imagesc(im1), colormap(’gray’), axis square, drawnow;

lager et kvadratisk bilde i gr̊atoner basert p̊a verdiene i matrisen im1.
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• p1 = sum(im1,2); gjør p1 til en tabell med rekkeprojeksjonene av
matrisen im1. Kolonneprojeksjoner oppn̊as med p2 = sum(im1,1);.

2.5 Oppgave 5

La oss n̊a inkludere projeksjonene diagonalt, dvs θ = π/4 og 3π/4. For en-
kelhets skyld innretter vi oss slik at hver projeksjon (i alt 12 stykker: 3 stk
for hver av vinklene 0, π/4, π/2 og 3π/4) tilsvarer en sum av tre matriseele-
menter fij . Vi inkluderer for eksempel matriseelementene f11, f12 og f21 i
en og samme projeksjon n̊ar θ = 3π/4. Hvordan blir n̊a bildet etter direkte
tilbakeprojeksjon av alle tolv projeksjoner? (Dvs: Visuelt og numerisk. Ogs̊a
her normert slik at

∑
ij fij = 1.)

2.6 Oppgave 6

Selv om det ikke er noe stort poeng: La oss anta at alle bildene vi skal
behandle er kvadratiske, med N × N piksler, og fra n̊a av med N lik en
potens av 2. I denne og i neste oppgave velger vi N = 16, med f = 1 (hvit)
p̊a de 4× 4 pikslene i sentrum og f = 0 (svart) ellers.

Matlabtips:

• im1(A:B,A:B) = 1; gir verdi 1 til den kvadratiske delmatrisen av im1

avgrenset av radene og kolonnene A til og med B.

Lag et program som beregner samtlige projeksjoner av bildet for en
vilk̊arlig vinkel θ. La antall projeksjoner for hver vinkel være lik antall dia-
gonaler, dvs 2N − 1 for et bilde med N ×N piksler. Antall vinkelverdier nθ
velges uavhengig av N . Vi kan begrense oss til vinkelomr̊adet 0 ≤ θ < 180◦.
Et passende antall vinkelverdier kan da være 180 eller 360, slik at θ endres
med 1◦ eller 0.5◦ mellom to p̊afølgende bestr̊alinger. Samlingen av projek-
sjoner for 2N − 1 verdier av s og nθ verdier av θ danner n̊a bildets sinogram
{p(m,n)}, en (2N − 1)× nθ matrise med ikke-negative reelle tall.

Utfordringen n̊a er å lage et program som lager projeksjonssummer og
tilbakeprojeksjoner p̊a riktig vis! Med θ = π/4 (og 3π/4) vil de 2N − 1
projeksjonslinjene passere eksakt gjennom de like mange diagonalene med
piksler. Da er det ikke urimelig å la pikslene p̊a en gitt diagonal i sin helhet
tilhøre den aktuelle projeksjonen (og tilbakeprojeksjonen). For alle andre
verdier av θ m̊a vi finne ut hvilke piksler (i, j) som tilhører en gitt projeksjon
(s, θ). Dvs: Programmet m̊a finne ut hvilken projeksjon som ligger nærmest
en gitt piksel (i, j). 2

Tips: Bruk verdiene av s til å tilordne de N2 pikslene til de 2N − 1
projeksjonene. Nummerer projeksjonene fra venstre (dvs mest negative verdi

2Alternativt kan en tenke seg at en gitt piksel (i, j) skal bidra til flere projeksjoner:
Arealet (kvadratet) som tilhører piksel (i, j) vil generelt overlappe med flere projeksjoner.
En fornuftig algoritme kunne da være å vekte pikselverdien fij med arealandelen som
overlapper med en gitt projeksjon.
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av s), fra m = 1 til m = 2N−1. Linjen gjennom bildets sentrum tilsvarer s =
0. Hvis avstanden mellom gitterpunktene er a (dvs xi − xi−1 = yj − yj−1 =
a), vil projeksjonen m = 1 f̊a s-verdi s1 = −(N − 1)a/

√
2, projeksjonen

m = 2N − 1 f̊ar s-verdi s2N−1 = −(N − (2N − 1))a/
√

2, mens en vilk̊arlig
projeksjon nr m f̊ar s-verdien sm = −(N −m)a/

√
2. Med orienteringsvinkel

θn = (n− 1)π/nθ vil pikselen (i, j) = (xi, yj) = ((2i−N − 1)/2, (2j −N −
1)/2)a ha s-verdien sij = xi cos θn + yj sin θn. Konsistens med det virkelige
instrumentet oppn̊as n̊a ved å la de 2N − 1 projeksjonene dekke et omr̊ade
med konstant bredde, uavhengig av vinkelen θn. (Denne konstante bredden
tilsvarer avstanden mellom str̊ale nr 1 og str̊ale nr 2N −1, dvs s2N−1− s1 =
(N − 1)

√
2a.)

Skriv programmet slik at det tegner et bilde av sinogrammet, p̊a samme
m̊ate som du tegnet det opprinnelige bildet f(x, y). (Se tips, Oppgave 4.)
Husk, sinogrammet representerer det eksperimentelle grunnlaget for rekon-
struksjon av (en tilnærming av) bildet f(x, y). (Det virkelige bildet f(x, y)
er i virkeligheten ikke direkte tilgjengelig!)

Du kan enkelt lagre sinogrammet i ei fil med kommandoen
save sinogram.txt sinogram -ascii

Her er sinogram en matrise med 2N − 1 rekker og nθ kolonner. Et
sinogram lagret p̊a denne m̊aten leses like enkelt inn i et matlabprogram:

load sinogram.txt;

Merk at denne kommandoen automatisk oppretter matrisen med navnet
sinogram i Matlab. Antall diagonaler Ndiag, antall vinkelverdier Ntheta og
antall piksler N (dvs: bildet har N×N piksler) bestemmes n̊a med komman-
doene

[Ndiag,Ntheta] = size(sinogram);

N = (Ndiag+1)/2;

Dette kan komme til nytte i Oppgave 8.

2.7 Oppgave 7

Med utgangspunkt i sinogrammet lager du n̊a tilbakeprojeksjonen g(x, y).
Bidraget fra en gitt projeksjon p(sm, θn) ≡ pmn til piksel (i, j) er pmn/M ,
der M er antall piksler som tilhører denne projeksjonen.

La programmet tegne det opprinnelige bildet f(x, y) og det direkte til-
bakeprojiserte bildet g(x, y) ved siden av hverandre. (Bruk subplot.) Foreta
b̊ade en kvalitativ (visuell) og kvantitativ vurdering av i hvilken grad denne
metoden reproduserer det opprinnelige bildet.

Tips: Beregn for eksempel RMS-avviket pr piksel.

2.8 Oppgave 8

I en realistisk situasjon er sinogrammet som sagt de eksperimentelle data
mens det virkelige bildet er ukjent. Bruk programmet ditt p̊a et utdelt sino-
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gram og rekonstruer bildet f(x, y). Sinogrammene er tilgjengelig i form av
filene sinogramNN.txt, der NN er 01, 02, 03 etc. Alle disse sinogrammene er
produsert med utgangspunkt i bilder med 256× 256 piksler.

2.9 Oppgave 9

Vi har n̊a sett at en direkte tilbakeprojeksjon gir en uskarp utgave g(x, y)
av det opprinnelige bildet f(x, y). I denne oppgaven skal vi sammenligne
de fouriertransformerte av f og g og prøve å finne en systematisk m̊ate å
forbedre g p̊a, dvs prøve å oppn̊a et bilde h(x, y) som ligner mer p̊a f(x, y).
Men først skal vi bruke standardbildet phantom og se p̊a et par sentrale
effekter av filtrering i Fourierrommet.

1. Sjekk at en Fouriertransformasjon fulgt av en invers Fouriertransfor-
masjon gir tilbake bildet du startet med:
N=256;

im1=phantom(N);

F = fftshift(fft2(im1));

im2 = ifft2(ifftshift(F));

figure;

subplot(1,2,1), imagesc(im1), colormap(’gray’), axis square;

subplot(1,2,2), imagesc(im2), colormap(’gray’), axis square;

Med fftshift bytter 1. og 3. kvadrant plass, og tilsvarende for 2. og
4. kvadrant. Dermed plasseres Fourierkomponenten k = 0 midt i ma-
trisen F , mer presist: element (1, 1) flyttes til element (129, 129) n̊ar
N = 256.

2. Implementer b̊ade et lavpassfilter og et høypassfilter for å se effekten av
å fjerne henholdsvis høye og lave Fourierkomponenter (frekvenser) fra
den Fouriertransformerte F av bildet. (Ta først en titt p̊a An Intuitive
Explanation of Fourier Theory p̊a
http://cns-alumni.bu.edu/~slehar/fourier/fourier.html.)

3. La bildet phantom fortsatt være det opprinnelige bildet f(x, y) og lag
sinogrammet av f samt den direkte tilbakeprojeksjonen g(x, y). Fou-
riertransformer b̊ade f og g: F (kx, ky) = F{f(x, y)} og G(kx, ky) =
F{g(x, y)}. Inspiser og sammenlign log |F | og log |G|. Er resultatet
konsistent med at g er en uskarp utgave av f?

Matlabtips:
subplot(1,2,1), imagesc(log(abs(F))), axis square, colorbar;

subplot(1,2,2), imagesc(log(abs(G))), axis square, colorbar;

4. Prøv å lage et filter A(kx, ky) i Fourierrommet som fungerer slik at

H(kx, ky) = A(kx, ky) ·G(kx, ky)
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blir en forbedret representasjon av F (kx, ky). Med andre ord: Slik at
en invers Fouriertransformasjon av H gir et bilde h(x, y) som er en
bedre (skarpere) gjengivelse av det opprinnelige bildet f(x, y) enn det
g(x, y) er.

Tips:
Bruk realdelen av h(x, y) n̊ar du skal visualisere det filtrerte bildet.
Komplekse transformasjoner, ”fram og tilbake”, vil typisk resultere i
komplekse matriseelementer, om ikke annet p̊a grunn av numeriske av-
rundingsfeil. Med N2 matriseelementer i det opprinnelige bildet f er
det uansett ikke mer informasjon lagret i alternative matriserepresen-
tasjoner av f enn det vi har i realdelene av de N2 matriseelementene.
Dette m̊a gjelde for b̊ade F , G, H, g og h.

2.10 Oppgave 10

Ekstra utfordring (Ikke en del av vurderingen av prosjektet):
Prøv å finne ut hva central slice theorem (evt projection slice theorem eller
Fourier slice theorem) g̊ar ut p̊a, og se om du kan bruke dette til å argu-
mentere for hvordan filteret A i Oppgave 9 burde se ut.

2 OPPGAVER 10
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