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POVZETEK 
 
V seminarju je predstavljeno delovanje računalniške tomografije ter metode in pripomočki za 
izboljšanje slike, ki omogočajo zmanjšanje izpostavljenosti pacientov ionizirajočim 
sevanjem. 
 
Ključne besede: računalniška tomografija, rentgenski žarki, doza, kvaliteta slike 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents the operation of computer tomography and its methods and tools for 
image improving which can reduce patient exposure to ionizing radiation. 
 
Key words: computed tomography, X-rays, dose, image quality 
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1 UVOD 
Z odkritjem rentgenskih ali X-žarkov 8. novembra 1895 (Wilhelm Röntgen) se je začelo novo 
poglavje v medicini. Dober mesec po odkritju X žarkov je Röntgen že naredil prvo sliko dlani 
svoje žene Anne Berthe Ludwig (slika 1), kasneje pa so to metodo slikanja na veliko 
uporabljali. Šele po 30 letih uporabe so ugotovili, kako hude posledice ima prekomerna 
izpostavljenost rentgenskim žarkom, zato je bil razvoj rentgenskih naprav v zatonu do leta 
1971. V želji po natančnejšem diagnosticiranju konvencionalno rentgensko slikanje ni 
zadoščalo potrebam v zdravstvu, saj je nastala dvodimenzionalna slika tridimenzionalnega 
objekta. V kolikor so objekti kompleksni, na ta način ni več možno razločiti različnih delov 
objekta, saj lahko en objekt prekrije drugega. Natančneje se lahko predstavi objekt tako, da se 
ga klasično slika pod več različnimi koti, hkrati pa mora pregledovalec slik imeti zelo dobro 
predstavo, da lahko prepozna različne dele objekta. Ta ideja je navdihnila Godfreya Newboya 
Hounsfielda, da je zgradil prvo CAT (angleško: Computerized Axial Tomograph) napravo. 
Prva takšna naprava je bila precej majhna in je omogočala slikanje objektov velikosti glave. 
Ker ostale tehnike slikanja niso bile dovolj natančne, je bil uspeh zagotovljen. Za testiranje 
naprave niso mogli pridobiti prostovoljcev, zato so večino testov opravili kar na govejih 
možganih iz mesnice. Testni rezultati so bili dobri, v praksi pa so nastopile dodatne težave. 
Slikanje je bilo dolgotrajno, vsak premik glave je povzročil nejasnosti na sliki, nepravilna 
izbira parametrov ni podala dovolj informacij za diagnozo, itn. Po slikanju pa je sledilo še 
dolgo preračunavanje podatkov, da so rekonstruirali sliko.  
 

 
Slika 1: Prva slika, posneta z rentgenskimi žarki [1] 

Z novejšimi generacijami tomografskih naprav se je čas slikanja bistveno skrajšal, hkrati pa 
se je kvaliteta slik bistveno izboljšala. Z napredno računalniško tehnologijo - predvsem z 
uporabo GPU-jev (angleško: Graphic Processing Unit) lahko danes v realnem času iz 
informacij, pridobljenih med slikanjem, nastane rekonstrukcija originalnega objekta in se 
tako na računalniku ustvari virtualne objekte, sestavljene iz volumskih elementov, ki jih 
poimenujemo voksli. Le-te se lahko opazuje v sagitalni, koronarni, transverzalni oziroma v 
katerikoli poljubni ravnini. 
 
Ključnega pomena pri tomografiji je kvaliteta slike. Boljšo rekonstrukcijo originala dobimo z 
uporabo različnih energij rentgenskih žarkov, z večanjem števila preslikav ter z načinom 
rekonstrukcije tomograma. V primerih slikanja neživih predmetov je kvaliteta slike omejena s 
samo zmogljivostjo naprave, pri slikanju živih organizmov pa se mora pri preiskovancu 
preverjati prejeta doza sevanja. Ker naj bi preiskovanec prejel čim manjšo dozo po načelu 
ALARA (angleško: As Low As Reasonably Achievable), mora biti tomografsko slikanje 
ravno toliko dobro, da se lahko z gotovostjo postavi diagnoza. 
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V seminarju bom v 2. poglavju prikazal rekonstrukcijo tomografske slike s pomočjo 
Fourierjeve transformacije, v 3. poglavju bom opisal fizikalne količine, ki opisujejo 
interakcije sevanja ter količine za opis kakovosti slik. Na koncu pa sledi še predstavitev 
meritev, ki sem jih opravil na šolski CT napravi. 
 
Zaradi poenotenja izrazoslovja v medicinski fiziki, so vsi prevodi iz angleške literature 
usklajeni s slovarjem EMITEL (angleško: European Medical Imaging Technology e-
Encyclopaedia for Lifelong Learning), ki je dostopen na spletu: http://www.emitel2.eu/. 
 

2 PRINCIPI CT SLIKANJA IN REKONSTRUKCIJA SLIKE 
 
Za lažje razumevanje in predstavo, kako nastane tomogram, bomo najprej opisali osnovno 
delovanje CT-ja (angleško: Computed Tomography). Žarek, ki nastane v rentgenski cevi, 
potuje v smeri detektorja, ta pri prehodu skozi objekt (tkivo pri pacientu) oslabi. Tako 
oslabljen žarek se detektira (slika 2). Nato posnamemo še nekaj premaknjenih profilov in jih 
na računalniku z algoritmimov združimo v sliko. Če želimo višjo resolucijo končne slike, 
potem moramo objekt preslikati iz čim več različnih projekcij (kotov). V postopku 
rentgenskega CT slikanja se rentgenska cev in detektorji zavrtijo za 360º, medtem pa naredijo 
okoli 1000 rentgenskih posnetkov (profilov). Intenziteta I prepuščenega elektromagnetnega 
valovanja (EMV) skozi neko snov je manjša kot intenziteta vpadnega valovanja. Intenziteta 
prepuščenega valovanja je odvisna od vrste in debeline snovi, skozi katero potuje, ter od 
valovne dolžine elektromagnetnega valovanja. Tako se eksponentno zmanjšuje v odvisnosti 
od debeline snovi, kar opisuje Beer-Lambertov zakon:  
 
 𝐼 = 𝐼!𝑒!!!, (1) 
 
kjer je 𝐼! intenziteta vpadnega valovanja, µ je linearni atenuacijski koeficient (v nadaljevanju 
atenuacijski koeficient) (slika 3), x pa debelina snovi. Z logaritmiranjem enačbe (1) dobimo: 
 
 ln !

!!
= −µ𝑥. (2) 

 
Enačbi (1) in (2) veljata za primer monokromatskega valovanja in homogene snovi, ki ima 
povsod enak atenuacijski koeficient. Ker se v realnih primerih rentgenski žarki razširjajo 
skozi snov z različnimi atenuacijskimi koeficienti, je enačba (1) neuporabna. Če si 
predstavljamo da snov, skozi katero prehajajo rentgenski žarki razdelimo na rezine z debelino 
∆𝑥, potem se zmanjša intenziteta vpadnega žarka skozi eno del skladno z enačbo (1). Če je 𝐼! 
intenziteta vpadnega žarka, 𝐼! intenziteta po prehodu rentgenskih žarkov skozi 𝑛 delov in µμ! 
atenuacijski koeficient 𝑛-tega dela, lahko zapišemo enačbo za vsak del: 
 
 𝐼! = 𝐼!𝑒!!!∆!, (3) 

 𝐼! = 𝐼!𝑒!!!∆!, (4) 

 𝐼! = 𝐼!!!𝑒!!!∆!, (5) 

od koder sledi: 
 𝐼 = 𝐼!𝑒!∆!(!!!!!!!!!!!!...!!!). (6) 
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Slika 2: Osnovni princip delovanja naprave za CT slikanje [5]. V rentgenski cevi nastanejo 
žarki, katerim smer in obliko določi kolimator, skozi katerega so usmerjeni. Po prehodu 
žarkov skozi preiskovanca, se le-ti detektirajo. Tako detektirane podatke pretvori računalnik 
v sliko in jo izriše na zaslonu.  

Z enačbo (6) lahko zapišemo vse atenuacijske koeficiente za posamezne rezine snovi, skozi 
katere se razširja valovanje, ter jo enačimo z intenziteto I, ki jo zazna detektor. Z 
logaritmiranjem enačbe (6) le-to lineariziramo, kar omogoča ekspliciten izračun atenuacijskih 
koeficientov:  
 ln !

!!
= −∆𝑥(µμ! + µμ! + µμ! + µμ!+. . .+µμ!). (7) 

 
Enačba (7) ima pomembno vlogo pri rekonstrukciji slike, saj je rekonstrukcija tomografske 
slike inverzni problem. To pomeni, da moramo iz znanih podatkov pridobiti podatke o 
atenaucijskih lastnostih posameznih delov telesa (v tem primeru atenuacijskih koeficientih 
posameznih vokslov). Rekonstrukcijo slike ene rezine lahko naredimo z optično tehniko 
(slika 4) ali z algebraično rekonstrukcijsko tehniko ART (angleško: Algebraic Reconstruction 
Technique), metodo pahljačastega žarka (angleško: fan beam) ali s filtrirano povratno 
projekcijo FBP (angleško: Filtered Back Projection), ki je najpogosteje uporabljena metoda 
sodobnih CT naprav in je tudi opisana v nadaljevanju. 
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Slika 3: Odvisnost masnega linearnega atenuacijskega koeficienta (𝜇/𝜌) vode v odvisnosti 
od energije fotonov E [7]. Povezava med linearnim atenuacijskim koeficientom  𝜇 in masnim 
linearnim atenuacijskim koeficientom je 𝜇 = (𝜇/𝜌)𝜌, kjer je 𝜌 gostota snovi. 

Čeprav je prvi CT sliko rekonstruiral z ART metodo, ki jo je Hounsfield prilagodil svojim 
zahtevam, se je zaradi hitrega razvoja mikro-računalnikov in uporabe GPU-jev najbolj 
uveljavila metoda FBP.  Tako so leta 1976 potrebovali za rekonstrukcijo prereza resolucije  
80 × 80 pikslov nekaj minut, današnji CT-ji pa rekonstruirajo sliko z resolucijo 1024 × 1024 
pikslov v manj kot sekundi.  S FBP metodo rekonstruiramo sliko s Fourierevo transformacijo 
in Fourierjevim izrekom o rezinah (angleško: Fourier slice theorem) (slika 5). 
 

 
Slika 4: Princip optične rekonstrukcije slike, ki jo je leta 1977 prikazal Edholm [6]. Na levi 
strani je prikazano zajemanje slike, na desni pa rekonstrukcija. 
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Prvi korak rekonstrukcije je navidezna Radonova transformacija ℛ  prostora preiskovanca 
𝑥,𝑦  v Radonov prostor (γ, ξ).  Pri preslikavi preiskovanca računalnik zajame podatke 
𝑝(𝜉, 𝛾) = 𝑝!(𝜉) oziroma sinogram. 𝑝!(𝜉) je enodimenzijska funkcija signala na detektorju, 
pri kateri je 𝜉 frekvenca zajemanja signala, ter je parametrizirana s projekcijskim kotom 𝛾. 
Naslednji korak rekonstrukcije je Fourierjeva transformacija ℱ!  Radonovega prostora 
oziroma zajetih podatkov 𝑝!(𝜉), ki se izračuna po naslednji enačbi 
 
 𝑃 𝑞, 𝛾 = 𝑃! 𝑞 = 𝑝!

!
!! 𝜉 𝑒!!!!"#𝑑𝜉. (8) 

 
Tako pridemo v prostor Fourierjeve transformacije Radonovega prostora 𝛾, 𝑞 . Če želimo 
izvesti inverzno Fourierjevo transformacijo (𝐹!!!), moramo narediti kartezijsko premreženje 
(angleško: regriddering) in upoštevamo naslednjo zvezo za pretvorbo koordinat: 
 
 𝑢 = 𝑞 cos 𝛾 , (9) 
 𝑣 = 𝑞  sin   𝛾 , (10) 
 
ter tako preidemo v Fourierjev prostor   𝑢, 𝑣 . Ob združenju enačb (8), (9) in (10) dobimo 
povezavo med kartezičnim in polarnim koordinatnim sistemom: 
 
 𝑃!(𝑞) = 𝐹(𝑢(𝑞, 𝛾), 𝑣(𝑞, 𝛾)) = 𝐹(𝑞  cos(𝛾), 𝑞  sin  (𝛾)) = 𝐹!"#$!(𝑞, 𝛾), (11) 
 
kjer je 𝐹!"#$% Fourierjev prostor v polarnih koordinatah. Ker je izvor žarkov na rentgenski 
cevi približno točkastega izvora in ker intenziteta žarkov pada od fokusa (točka na osi 
vrtenja) proti robu rekonstrukcijskega polja, za boljšo rekonstruirano sliko uporabimo 
klančinski filter (angleško: ramp filter) (slika 6). 

 

 
Slika 5: Shematski prikaz rekonstrukcije slike z metodo filtrirane povratne projekcije [6] 

Sledi še zadnja faza rekonstrukcije. V tem primeru se uporabi inverzna Fourierjeva 
transformacija, ki je definirana kot 
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 𝑓(𝑥,𝑦) = 𝐹!
!!

!
!! (𝑢, 𝑣)𝑒!!!(!"!!")𝑑𝑢  𝑑𝑣, (12) 

 
kjer je 𝑓(𝑥,𝑦) funkcija atenuacijskih koeficientov rezine v pacientovem prostoru. 
 
Ker so linearni atenuacijski koeficienti zelo različni, se je za lažje določanje uveljavilo CT 
število, ki je v hounsfieldovih enotah HU (angleško: Hounsfield Unit) in je definirano kot: 
 
 𝐶𝑇 = 𝐻𝑈 = 1000   !!!!"#$

!!"#$
 , (13) 

 
kjer je 𝜇 atenuacijski keficient presevanega objekta in 𝜇!"#$ atenuacijski koeficient vode. CT 
število je izbrano na način, da je za vodo 𝐶𝑇 = 0. tabela 1 prikazuje CT števila za različna 
tkiva. 

 
 

Slika 6: Primerjava rekonstrukcije z a) navadno in b) filtrirano povratno projekcijo [6]. V 
stolpcih so prikazane rekonstrukcije pri številu preslikav 𝑁! = 1, 3, 10  in  180 . Na levi 
rekonstruirani sliki so vidni koncentrični krogi - Gibbsov fenomen.  
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Snov CT število [HU] 
Zrak -1000 
Pljuča  -700 
Mehko tkivo -300 do -100 
Maščobe -84 
Voda 0 
Kri 30 do 45 
Mišice 40 
Kosti 700 do 3000 

Tabela 1: CT števila za različna tkiva 
 
Ko so opravljeni vsi zgoraj opisani koraki, se obstoječ model pretvori v 3-dimenzionalno 
matriko na način, da se vsaki enoti matrike v smiselnem zaporedju pripiše CT število. 
Dobljeno matriko lahko z operatorji poljubno vrtimo, ter tako gledamo rezino v transverzalni 
ravnini, v kateri poteka rekonstrukcija, ter sagitalni, koronarni ali katerikoli drugi poljubni 
ravnini (slika 7).  

 
Slika 7: CT ribe, narejen na šolski CT napravi. Na desni strani slike se vidi poševni prerez 
glave. Svetlejše pobarvana področja imajo manjše CT število od temnejših področij. 

 

3 FIZIKALNE KOLIČINE PRI RAČUNALNIŠKI TOMOGRAFIJI 

3.1 Interakcija ionizirajočega sevanja s snovjo 
 
Za slikanje s CT-jem se uporabljajo rentgenski žarki, ki sodijo med ionizirajoča sevanja. To 
pomeni, da omenjeno sevanje spremeni atom ali molekulo (izbije elektron) v ion, s tem pa 
spremeni fizikalne in kemične lastnosti tkiva v katerem nastane ion. Najpogostejša poškodba 
zaradi sevanja se odraža na molekulah DNK, saj se v primeru interakcije veriga DNK 
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prelomi, kar lahko povzroči nastanek rakavega tkiva, apoptozo (programirana celična smrt) 
ali mitotsko smrt celice (smrt zaradi poškodb znotrajceličnih organelov). Za osnovno 
obravnavo interakcije ionizirajočih sevanj s snovjo ter nadzorovanjem sevanja so 
najpomembnejše količine: kerma, absorbirana doza, hitrost absorbirane doze, izpostavljenost 
in dozni ekvivalent. 
 
Kerma K (angleško: Kinetic Energy Relased in MAterial) je fizikalna količina, ki poda 
količino kinetične energije vseh nabitih delcev, ki se ustvari v snovi kot posledica 
ionizirajočega sevanja delcev brez naboja (npr. fotoni elektromagnetnega valovanja in 
nevtroni). Kerma je definirana kot kinetična energija teh nabitih delcev 𝑑𝜀!"v delu snovi z 
maso 𝑑𝑚 izražena na maso snovi: 
 𝐾 = !!!"

!"
 . (14) 

 
Kermo lahko razdelimo na kolizijsko kermo 𝐾!"# in na sevalno kermo 𝐾!: 
 
 𝐾 = 𝐾!"# + 𝐾! . (15) 
 
Kolizijska kerma zajema ionizacijo in vzbujanje elektronov, sevalna kerma pa zavorno 
sevanje, comptonsko sipanje in zajetje elektrona. Za monokromatske fotone velja naslednja 
povezava med kolizijsko kermo in energijskim tokom 𝜓  
 
 𝐾!"# = 𝜓 !!"

!
 , (16) 

 
kjer je (𝜇!"/𝜌) masni energijski absorpcijski koeficient.  
 
Najpomembnejša količina v medicinski fiziki je absorbirana doza D. Obsega kinetično 
energijo vseh nabitih delcev v snovi, ki nastanejo zaradi vseh tipov ionizirajočih sevanj, ki 
imajo izvor izven telesa in v telesu samem. Definirana je kot 
 
 𝐷 = !"

!"
 , (17) 

 
kjer je 𝜀 pričakovana vrednost energije v opazovanem volumnu v nekem časovnem intervalu. 
Absorbirana doza zajema količino energije, ki ostane znotraj volumna. Tako je absorbirana 
doza pričakovana vrednost prenesene energije na enoto mase v določeni točki telesa. Kerma 
se razlikuje od absorbirane doze 𝐷 glede na energijo sevanja. Če so energije ionizirajočih 
žarkov nizke, sta kerma in doza podobni, medtem ko je pri visokih energijah kerma večja od 
doze (slika 8).  
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Slika 8: Odvisnost kerme (črtkana krivulja) in absorbirane doze (polna krivulja) glede na 
globino znotraj snovi [2]. Na levi strani je vidno področje porasta doze. Doza na površini se 
ne absorbira, saj je energija sevanja previsoka, da bi se sevanje že absorbiralo. Ta pojav 
imenujemo varovanje kože (angleško: skin sparing). Faktor 𝛽 je razmerje med kolizijsko 
kermo in dozo. 

Hitrost absorbirane doze 𝐷 je pomembna pri medicinski diagnostiki, saj absorbirano dozo 
povezuje s časom obsevanja. Definirana je kot 
 
 𝐷 = !"

!"
= !"

!"  !"
 . (18) 

 
Če poznamo hitrost absorbirane doze in čas izpostavljenosti sevanju lahko z enačbo (18) 
določimo dozo, ki jo je pacient prejel.  
 
Tretja fizikalna količina v radiološki fiziki je izpostavljenost 𝑋. Definirana je kot absolutna 
vrednost energije zavornega sevanja 𝑑𝑄  izražena na enoto mase 𝑑𝑚: 
 
 𝑋 = !"

!"
 . (19) 

 
Izpostavljenost je enaka ionizacijskemu ekvivalentu 𝑊  kolizijske kerme v zraku za 
rentgenske in gama žarke. 
 
Z opisom povezave med izpostavljenostjo in energijskim tokom 𝜓 lahko podrobneje opišemo 
ionizacijski ekvivalent. Če zapišemo enačbo za izpostavljenost z energijskim tokom 
monokromatskega spektra elektromagnetnega valovanje energije E 
 
 𝑋 = 𝜓 ∙ !!"

! !,!"#$

!
! !"#$

= 𝐾!"# !"#$
!
! !"#$

= !!"# !"#$
!!,!"

 , (20) 

 



13 

 

kjer je (𝑒/𝑊)!"#$ razmerje osnovnega naboja s povprečno energijo, ki se porabi za nastanek 
ionskega para v zraku, potem znaša faktor pretvorbe med kolizijsko kermo in 
izpostavljenostjo    (1  C/33,97  J). Tako se izpostavljenost izrazi v [Ckg!!]. Druga enota za 
izpostavljenost je tudi rentgen [R]. Definirana je kot količina sevanja, ki je potrebna za 
osvoboditev naboja enega kubičnega centimetra suhega zraka pri standardni temperaturi in 
tlaku, kar ustreza približno 2,0819 ∙ 10! ionskih parov. Pretvorba med enotami SI sistema in 
rentgenom je definirana 1R = 3876    C/kg. 
 
Pri določevanju potrebne kvalitete slike moramo upoštevati še količine, ki se uporabljajo pri 
zaščiti pred sevanji. Prva takšna količina je faktor kvalitete 𝒬. Je brezdimenzijski utežnostni 
faktor, ki upošteva različno absorbirano dozo glede na vrsto in energijo sevanja. Druga takšna 
količina pa je dozni ekvivalent 𝐻, ki opisuje efektivno dozo celotnega telesa glede na del 
telesa in je definiran kot 
 𝐻 ≡ 𝐷𝒬𝑁. (21) 
 
𝑁 je produkt vseh ostalih faktorjev, ki vplivajo na dozni ekvivalent. Ponavadi je 𝑁 = 1. 
Enota za dozni ekvivalent je sievert Sv = Jkg!! , kar pomeni, da se je na kilogram mase 
telesa absorbirala energija 1 J. 

3.2 Kakovost slike 
 
Namen vseh medicinskih tehnik slikanja je vizualizacija telesa oziroma delov telesa z 
namenom detektirati nenormalnosti tkiva zaradi poškodbe ali bolezni. Naloga operaterja 
rentgenskih naprav je raziskati in pripraviti medicinsko sliko, na kateri bodo vidne najmanjše 
podrobnosti, ki so bodisi posledica poškodb in/ali bolezni ali pa so posledica nezaželenih 
stranskih učinkov procesiranja slike. H kakovosti slike prispevajo predvsem kontrastna 
ločljivost, prostorska ločljivost, šum ter artefakti. Od teh parametrov kvalitete slike pa je 
odvisen dozni ekvivalent.  
 
Vsak piksel v tomografu ima svojo CT število, zato postane primerjava sosednjih pikslov 
matematično opravilo. Primerjavo med sosednjimi piksli ali področji podamo s kontrastno 
ločljivostjo 𝐶 . V diagnostičnih metodah se kontrastna ločljivost najpogosteje izraža z 
razlikami v odtenkih sivine in je definirana kot 
 
 𝐶 = !!!!!

!!
 , (22) 

 
kjer je 𝑆! relativna svetlost okolice objekta, 𝑆! pa relativna svetlost opazovanega objekta. Na 
kontrast najbolj vpliva absolutna razlika v svetlosti med okolico in objektom, saj je 
sorazmerna s produktom kontrasta in svetlostjo okolice (slika 9).  
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Slika 9: Primerjava enakih kontrastov na različnih podlagah. Na slikah je okolica označena s 
𝑆! in objekt - krog na sredini s 𝑆!. Na levi strani imata obe sliki enak kontrast, vendar se na 
zgornji sliki lažje določi mejo med objektom in okolico. Ob primerjavi slike zgoraj desno in 
slike spodaj levo je zaznava objekta kljub različnemu kontrastu podobna, saj sta enaki 
absolutni razliki v svetlosti. Iz primerjave desnih slik je mogoče razbrati, da je objekt bolje 
opazen na svetli podlagi, čeprav sta kontrasta enaka. 

Ker na rentgenski sliki vsak piksel predstavlja en atenuacijski koeficient oziroma CT število, 
moramo vsaki vrednosti predpisati relativno vrednost svetlosti. Tako svetlost definiramo kot 
 
 𝑆! = 𝑆!𝑒!!!! (23) 
in 
 𝑆! = 𝑆!𝑒!!!!, (24) 
 
kjer je 𝑆! pripisana svetlost neabsorbiranih žarkov (slika 10). 

 
Z združenjem enačb (11), (12) in (13) sledi, da je kontrast v odvisnosti od atenuacijskega 
koeficienta definiran kot 
 
 𝐶 = !!!!!

!!
= !!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!
= 1− 𝑒!(!!!!!)!. (25) 
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Slika 10: Pripis svetlosti atenuacijskim koeficientom oziroma CT številu. 𝑆!  predstavlja 
svetlost na delu, kjer so rentgenski žarki potovali samo skozi zrak (CT = −1000), 𝑆! del, kjer 
potujejo žarki skozi mehko tkivo (nižji atenuacijski koeficient) ter 𝑆!  na delu, kjer je 
atenuacijski koeficient največji. 

Na količino prepuščene rentgenske svetlobe in s tem na kontrast vplivajo tako lastnosti 
slikanega objekta kot tudi lastnosti vpadnega valovanja. Med lastnosti slikanega objekta 
štejemo gostoto, debelino, ter vrstno število atomov, preko katerih potuje rentgenska 
svetloba, med lastnosti vpadnega valovanja pa spekter rentgenskih žarkov, ki večinoma ni 
monokromatski. Za zmanjšanje zgornjih vplivov se pri slikanju uporabi različne napetosti na 
rentgenski cevi (slika 11), hkrati pa se spreminja produkt ekspozicijskega časa in toka (slika 
12) in s tem nastavljamo količino vstopnih fotonov. Z uporabo višjih napetosti na rentgenski 
cevi se delež fotoefekta zmanjšuje, povečuje pa se delež sipane svetlobe zaradi 
Comptonovega pojava (slika 13). Zaradi tega pride do zmanjšanja kontrastne ločljivosti. 

 

 
 

Slika 11: Rentgenska slika lobanje pri napetosti 70 kV in različnih produktih ekspozicijskega 
časa in toka; a) 25 mAs, b) 50 mAs, c) 80 mAs. Na sliki a) se je zaradi nizkega produkta 
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ekspozicijskega časa in toka večina rentgenskih žarkov absorbirala v lobanjskih kosteh zaradi 
česar niso vidne anomalije v možganih. Slika b) je od vseh treh najprimernejša za postavitev 
diagnoze, saj je zaradi visokega kontrasta viden tumor znotraj možganov. Pri sliki c) je še 
bežno viden tumor, so pa dobro vidne lobanjske kosti, kar pa sicer ne prispeva h klinični 
učinkovitosti. Tako je v primeru a) in c) pacient prejel nepotrebno dozo - v primeru a) zaradi 
potrebe po še eni preslikavi za postavitev diagnoze, v primeru c) pa zaradi prekomernega 
presevanja, ki ne pripomore k natančnejši diagnozi. 

 

 
 

Slika 12: Rentgenska slika lobanje pri konstantnem produktu ekspozicijskega časa in toka  
(50 mAs) in pri različnih napetostih na rentgenski cevi; a) 60 kV, b) 70 kV in c) 81 kV [2] 

 

 
 

Slika 13: Prikaz treh glavnih tipov interakcije fotonov s snovjo; fotoefekt, Comptonov pojav 
in tvorba parov [3]. Krivulja na levi strani prikazuje, pri kateri energiji fotonov E in pri 
katerem vrstnem številu Z je verjetnost fotoefekta in verjetnost Comptonovega pojava enaka, 
ter na desni strani, kjer sta verjetnost nastanka Comptonovega pojava in verjetnost tvorbe 
parov enaka.  
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Pri posameznih tipih preiskav je zelo pomembno, da rentgenska slika ustrezno prikazuje tako 
kosti kot tudi mehko tkivo. Ker je razlika v atenuacijskem koeficientu kosti in mehkega tkiva 
velika, se željeni učinek lahko doseže z višanjem napetosti na rentgenski cevi in z 
zmanjšanjem količine vstopnih fotonov. Tako je za slikanje pljučnih struktur primerna 
napetost med 130 kV in 150 kV, pri slikanju kosti pa povsem zadostuje napetost okoli 60 kV 
(slika 14).  

 

 
Slika 14: Rentgenska slika prsnega koša pri napetosti 60 kV levo in 140 kV desno [2]. Na 
levi sliki se pljuča zelo slabo vidijo, medtem, ko so na desni sliki že vidne bronhiole ter 
prsnica. 

Z višanjem napetosti se veča tudi delež sipane svetlobe, posledično pa se zmanjšuje 
kontrastna ločljivost. Ker sipana svetloba zmanjšuje kontrastno ločljivost in ne doprinaša h 
kvaliteti slike, jo je smiselno odstraniti, tako da ne prispe do detektorja. Sipano svetlobo 
lahko odstranimo s kolimacijo, spreminjanjem razdalje med objektom in sprejemnikom ter z 
uporabo rešetke. Delež sipane svetlobe je sorazmeren področju, ki ga doseže primarni snop 
rentgenske svetlobe. Področje je opredeljeno z velikostjo obsevanega polja ter z debelino 
tkiva, skozi katero potuje sevanje. Tako lahko z metodo kolimacije (slika 15) zmanjšamo 
velikost obsevanega polja. Metoda je omejena z najmanjšim področjem, ki ga želimo 
upodobiti na sliki. 
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Slika 15: Izboljšanje slike z uporabo kolimatorja. Z uporabo kolimatorja se zmanjša 
obsevalno polje, tako da pacient prejme manjšo dozo, hkrati pa se zmanjša verjetnost, da 
pridejo sipani fotoni do detektorja pod področjem, ki se ga želi slikati. 

Druga metoda zmanjševanja deleža detektirane sipane svetlobe je spreminjanje razdalje med 
objektom in sprejemnikom. Ker je sipana svetloba bolj divergentna od primarne svetlobe, se 
pri večji razdalji med objektom in sprejemnikom zmanjša delež sipane svetlobe na detektorju 
(slika 16). Slabost te metode je v tem, da se s približevanjem objekta izvoru rentgenske 
svetlobe poveča izpostavljenost, hkrati pa je slika povečana, zato potrebujemo detektorje z 
večjo površino. 
 

 
Slika 16: Spreminjanje oddaljenosti objekta od detektorja. Na levi sliki je objekt blizu 
detektorja, zato se praktično vsi sipani fotoni detektirajo in s tem povečajo šum. Na desni 
sliki je objekt postavljen bližje izvoru, s tem se zmanjša količina detektiranih sipanih fotonov. 

 
Zaradi omejenosti velikosti detektorja, je smiselna uporaba rešetke, ki absorbira sipane fotone 
(slika 17). Rešetka je sestavljena iz tankih svinčenih trakov, ki so ločeni s snovjo, ki ima 
visoko prepustnost za rentgensko svetlobo. Ti trakovi so postavljeni vzporedno s smerjo 
širjenja primarne svetlobe. Tako le-ta pade na prepustno snov in potuje do detektorja, 
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medtem ko sipana svetloba zadene svinčene trakove in se v njih absorbira. Za rešetko lahko 
izračunamo razmerje 𝑟, ki je definirano kot 

 𝑟 = !
!
= !

!"!
 , (26) 

 
kjer je ℎ  višina rešetke, 𝑇  razdalja med trakovoma in 𝛿  kot med začetkom in koncem 
sosednjih trakov (slika 18). 

 
Slika 17: Princip delovanja rešetke [2]. Desno zgoraj je slikana rešetka iz smeri prehajanja 
primarnih fotonov. 

 
Slika 18: Shematski prerez rešetke z dodanimi oznakami za izračun razmerja rešetke 

 
Če izberemo napačno rešetko ali jo netočno postavimo, potem nastane horizontalna ali 
vertikalna zamaknjenost (slika 19). Pri vertikalni zamaknjenosti smo izbrali napačno rešetko, 
saj ima le-ta predolgo oz. prekratko goriščno razdaljo, pri čemer je goriščna razdalja najkrajša 
razdalja od površine rešetke do točke, kjer se sekajo podaljški trakov (v primeru, če so 
trakovi nagnjeni). Zato je prepustnost nesipane svetlobe manjša na robovih. Večje kot je 
razmerje r, manjša je prepustnost rešetke. Naslednji primer je, če zamaknemo rešetko tako, 
da gorišče rešetke ni v izvoru. V tem primeru pride do zmanjšanja prepustnosti primarne 
svetlobe na celotnem področju rešetke (slika 20). 
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Slika 19: : Vertikalna zamaknjenost (levo) ter horizontalna zamaknjenost (desno) [2]. Presek 
črtkanih črt prikazuje gorišče rešetke. Pri vertikalni zamaknjenosti se kot 𝛿 zmanjša, zaradi 
česar se razmerje rešetke poveča in posledično zmanjša prepustnost za primarne fotone. Pri 
horizontalni zamaknjenosti pa se razmerje rešetke spreminja neenakomerno. Na robovih 
rešetke padajo fotoni pod manjšim kotom, kot pa so nagnjeni trakovi, zato je tam razmerje 
rešetke večje, medtem, ko se proti sredini zmanjšuje, čeprav ne doseže razmerja, ki velja za 
rešetko ob pravilni goriščni razdalji. 

 

 
Slika 20: Prepustnost primarnih in sipanih fotonov glede na razmerje rešetke r [2]. Črtkana 
črta prikazuje idealni primer, ko bi bil delež primarnih fotonov 1, delež sipanih pa 0. Polna 
črta prikazuje deleže primarnih in sipanih fotonov v realnosti. 

 
Prostorska ločljivost slike ali resolucija je najmanjša razdalja med točkama ali predmetoma, 
pri katerih se le-ta še ločita med sabo. Poda velikost najmanjše strukture na sliki, ki jo je še 
mogoče razbrati in ločiti od okolice. Prostorska ločljivost sistema definira natančnost 
slikovnega sistema ter prenese prostorsko informacijo o slikanem objektu na sliko. Pri 
digitalnih sistemih je prostorska ločljivost omejena z velikostjo detektorskih elementov, zato 
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je potrebno paziti, da so ti elementi majhni v primerjavi z dimenzijami podrobnosti, ki so 
klinično pomembne in morajo biti vidne na sliki, v nasprotnem primeru so te podrobnosti 
razmazane. Sodobni CT-ji podpirajo resolucijo rezin do 1024×1024 pikslov. 
 
Pri digitalnem zajemanju slike je s programsko opremo mogoče izboljšati kontrast, vendar se 
šuma ne da odstraniti. Šum je povsem naključen signal, ki se naloži na sliko, njegova 
prisotnost pa zabriše podrobnosti na sliki ter zmanjša kontrast. Poznamo tri vrste šuma: 
kvantni šum, sekundarni kvantni šum ter šum elektronike. Kvantni šum je naključno 
spreminjanje števila fotonov na posameznih delih sprejemnika. Ker fotoni padajo z naključno 
verjetnostjo na sprejemnik, so zato naključno razporejeni (slika 21). Sekundarni kvantni šum 
nastane pri procesu konverzije signala v slikovnem sistemu. Izvor le-tega so procesi, ki so 
kvantne narave npr. konverzija rentgenske svetlobe v električni signal. Šum elektronike 
povzročajo vse prisotne elektronske komponente, vzrok za nastanek pa je nihanje električne 
napetosti. Šum elektronike lahko zmanjšamo z uporabo določenih komponent do te mere, da 
je zanemarljiv v primerjavi s kvantnim šumom, ne da pa se ga povsem odstraniti. 

 
Slika 21: Različne stopnje šuma [2]. Na levi sliki je šum zelo majhen, zato je ostrina slike 
visoka. Srednji šum sliko popači, vendar je še vedno možno razbrati strukture. Pri velikem 
šumu ni več možno razbrati strukture, saj povprečna jakost signala sovpada s povprečno 
jakostjo ozadja. V takem primeru se nastavi prag, in sicer tako, da če signal preseže mejo, ga 
ojači, če pa je signal prešibek, pa oslabi (lahko se nastavi tudi diskretne vrednosti  npr. 0,1). 

 
Za razpoznavnost signala ni pomembno, kako močan je šum, temveč kolikšen je v primerjavi 
z višino signala. Razmerje med višino signala in šuma imenujemo SNR (angleško: Signal to 
Noise Ratio) 
 𝑆𝑁𝑅 = !

!
 , (27) 

 
kjer je N število vpadnih fotonov, 𝜎 pa standardna deviacija. SNR se povečuje s številom 
dogodkov (absorbiranih fotonov na filmu), kar pa povečuje izpostavljenost preiskovancev. 

4 MERITVE NA ŠOLSKI CT NAPRAVI 
 
Za meritve sem uporabil rentgensko cev LD X-RAY APPARATUS 554 800 s CT modulom 
LD COMPUTED TOMOGRAPHY MODULE 554 821 (slika 22). To je šolska naprava, ki 
ima iz varnostnih razlogov omejeno pospeševalno napetost na rentgenski cevi na 35 kV in tok 
na 1 mA. Zaradi velikosti naprave je možno slikati predmete s premerom do 5 cm. Meritve 
sem izvedel tako, da sem meril pri različnih oddaljenostih, spreminjal napetost na rentgenski 
cevi, ter pri najmanjši možni razdalji spreminjal čas zajemanja slike. Za obdelavo slik sem 
uporabljal brezplačni program ImageJ. 
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Slika 22: Šolska Rentgenska naprava skupaj s CT modulom. 

V prvem delu sem spreminjal napetost na rentgenski cevi tako, da sem pri vsaki preslikavi 
zvišal napetost za 1 kV pri začetni napetosti 20 kV in končni 35 kV, pri tem je bila 
oddaljenost objekta od zaslona 250 mm (slika 23). Na slikah se lepo vidi, kako se kontrast 
povečuje z višanjem napetosti. Kontrast je pri nizkih napetostih 0, nato pa z višanjem 
napetosti narašča (slika 24). Naprava ne omogoča višjih energij, zato na grafu ni vidnega 
maksimuma, pri katerem je kontrast največji, nato pa bi z višanjem napetosti ponovno padel 
na 0. Teoretično bi bilo najboljše delati pri napetosti, kjer je kontrast najvišji, vendar bi v 
klinični praksi to pomenilo, da preiskovanec prejme nepotrebno dozo. Slabost tega načina 
zajemanja je v tem, da se slika projecira na fluorescenčni zaslon, nato pa to sliko zajame 
CCD kamera.  

 

 
 

Slika 23: Rentgenske preslikave objekta z vstavljenim tujkom. Slike si sledijo tako, da je levo 
zgoraj napetost 20 kV in narašča po 1 kV do 35 kV pri sliki desno spodaj. 
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Slika 24: Odvisnost kontrasta (C) od pospeševalne napetosti (U) na rentgenski cevi. 

Naslednja meritev je potekala tako, da sem pri enaki napetosti spremenil čas zajemanja na 40 
posnetkov na sekundo in 1 posnetek na sekundo. Napetost je bila v obeh primerih 35 kV. 
Meja med tujkom in okolico je pri 40 posnetkih na sekundo precej bolj ostra, kot pri zajemu 1 
posnetek na sekundo. Znotraj programa sem še določil CT število objekta, ki je med -750 in 
270, ter CT število tujka, ki je večje od 3000 (kovinski delec). 
 

 
Slika 25: Rentgenska slika objekta a) z malo šuma in b) z veliko šuma. Sliki c) in d) imata 
obarvano področje tujka. 
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Tretja meritev, ki sem jo izvedel, je bilo spreminjanje odaljenosti med objektom in zaslonom. 
Največja možna razdalja na napravi je bila 250 mm, najmanjša pa 80 mm. Vmes pa sem 
opravil še meritev na razdalji 170 mm. Pri tej meritvi sem opazoval predvsem vpliv sipanih 
fotonov. Pri manjši oddaljenosti objekta od detektorja se je kontrastna ločljivost zmanjšala, 
ker je bilo detektiranih več sipanih fotonov. Pri večji oddaljenosti je slika na zaslonu večja. V 
tem primeru je bil objekt dovolj majhen, da se je lahko uporabilo največjo razdaljo, v kolikor 
pa bi imeli večji objekt, pa bi ga morali približati zaslonu. 
 

 
 

Slika 26: Preslikava objekta pri različnih oddaljenostih od zaslona. Na levi sliki je 
oddaljenost objekta od zaslona 80 mm, na sredinski 170 mm ter desno 250 mm. 

 
Posnel sem tudi 2 tomograma (slika 7) in (slika 27), vendar jih z dostopno programsko 
opreme nisem mogel analizirati. 
 

 
Slika 27: Tomografska slika žabe. Kosti so temnejše obarvane, ker imajo večje CT število. 
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5 ZAKLJUČEK 
 
V zaključnem seminarju sem najprej podrobno predstavil delovanje računalniške tomografije, 
grafično prikazal postopek rekonstrukcije slike ter natančno opisal rekonstrukcijo slike s 
filtrirano povratno projekcijo. Predstavil sem fizikalne količine, ki se uporabljajo pri delu z 
ionizirajočim sevanjem. Te količine so kerma, absorbirana doza, dozna hitrost, 
izpostavljenost in dozni ekvivalent, ter vsaki količini pripisal vpliv, ki ga ima na 
preiskovanca. Temu sledi opis količin in pripomočkov, ki pripomorejo k izboljšanju slike, ter 
zmanjšajo izpostavljenost preiskovanca. Najpomembnejši je kontrast, ki poda razmerje med 
svetlostjo sosednjih področij. Opisal sem tudi postopke, s katerimi lahko kontrast povečamo 
do željene vrednosti. Da se čim bolj izognemo detektiranju sipanih fotonom, lahko 
uporabimo kolimatorje, ki zmanjšajo obsevalno polje, hkrati pa zmanjšajo tudi absorbirano 
dozo. Če imamo veliko sipanih fotonov je smiselno uporabiti rešetko, da se ti fotoni v njej 
absorbirajo, vendar v tem primeru potrebujemo za enak kontrast višjo napetost ali daljši čas 
obsevanja. V zadnjem delu sem še prikazal različne možnosti uporabe šolske CT naprave. 
Meril sem kontrastno ločljivost pri različnih napetostih na rentgenski cevi. Pri naslednjem 
poskusu sem spremenil frekvenco zajemanja slike, ter prikazal kakšen vpliv ima šum. Ker je 
pomembna tudi oddaljenost preiskovanca od detektorja, sem pri zadnjem poskusu prikazal, 
kako se slika poveča, če je preiskovanec bližje izvoru rentgenskih žarkov, hkrati pa ima slika 
večji kontrast, zaradi manj detektiranih sipanih fotonov. 
 
Ker sem bil precej omejen z zmogljivostjo same naprave, kakor tudi programske opreme, 
sem v seminarju poudaril teoretični del. V nadaljnje bi se splačalo predvsem poglobiti v 
možnost uporabe programa ImageJ, saj je program odprtokoden in je namenjen prav 
analiziranju slik (CT, magnetna resonanca, pozitronska emisijka tomografija, ...). Kot drugo 
je pa še možno preučiti vpliv sipanja na kvaliteto slike v primeru, da preiskovanec vsebuje 
elemente z visokim vrstnim številom. 
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