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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Дисертаційна робота 

присвячена важливій проблемі медичної та біологічної фізики - зниженню 

дозового навантаження на пацієнта при отриманні зображень рентгенівським 

методом. На сьогодні рентгенодіагностика внаслідок своєї об’єктивності займає 

провідне місце серед методів первинної діагностики  медицині. Важливим також 

є використання променевих досліджень на стадії профілактики для раннього 

виявлення хвороб, зокрема при онкологічному, туберкульозному скринінгу 

органів грудної клітини, що стало надзвичайно актуальним останнім часом у 

зв’язку із пандемією Ковід-19. При цьому треба зазначити, що навіть невеликі 

дози опромінення не можуть бути абсолютно безпечними, відповідно, 

актуальною є проблема мінімізації дозового навантаження на пацієнта зі 

збереженням діагностичної цінності отриманих томографічних зображень, що 

потребує удосконалення методів рентгенівської діагностики взагалі, і 

комп’ютерної томографії (КТ), зокрема. 

Один зі шляхів вирішення цієї проблеми лежить у площині компромісу між 

точністю реконструйованої рентгенівської томограми та дозою опромінення. 

Зрозуміло, що чим більше використано рентгенівських проекцій, тим якіснішим 

буде отримане томографічне зображення. З іншого боку, збільшення кількості 

проекцій веде до збільшення дози опромінення пацієнта. Параметри 

рентгенівського томографічного обстеження пацієнта залежать від вимог до 

зображення тривимірної структури об’єкта, в першу чергу, діагностичної 

цінності, роздільної здатності, співвідношення «сигнал/шум» тощо.  

Міжнародною Комісією з радіологічного захисту ще у 1954 р. був 

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

Achievable» ) з метою мінімізації шкідливого впливу іонізуючого опромінення. 

Для медицини взагалі цей критерій є принципом зниження дозового 

навантаження на пацієнта. Для комп’ютерної томографії, зокрема, він означає, 

що для кожного заданого значення точності рентгенівських зображень повинна 

бути визначена і використана мінімальна доза опромінення. Іншими словами, 

для випадку комп’ютерної томографії існує мінімальна кількість рентгенівських 

проекцій, яка забезпечує задану точність комп’ютерної томограми. Відповідно 

проблема мінімізації дозового навантаження полягає у знаходженні зв’язку між 

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

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

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

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

об’єкт) визначаються наближено, тобто, пов’язані із похибкою експерименту. 

Тож крім кількості проекцій при визначенні точності реконструкції слід 

враховувати ще один фактор – похибку експерименту. По суті, параметри, що 

характеризують необхідну точність томограми та похибку експерименту, 

повинні бути серед вхідних даних для алгоритмів реконструкції комп’ютерної 

томограми. Однак на жаль, поки що на практиці необхідна кількість проекцій, і 

як наслідок доза опромінення, підбираються суто емпіричним шляхом. 
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Ситуація ускладнюється ще й тією обставиною, що у згаданих алгоритмах 

реконструкції комп’ютерної томограми, зокрема, у широковживаному алгоритмі 

оберненого проеціювання, на сьогодні найчастіше використовують фільтровані 

проекції, отримані за допомогою згортки. Причому відповідна функція 

фільтрації обирається без врахування вимог до необхідної точності томограми та 

похибки вхідних даних так, як і для вибору кількості проекцій. 

Отже, розрахувати мінімальну дозу навантаження, не приймаючи до уваги 

похибку реєстрованих вхідних даних, неможливо. Ця похибка мусить бути 

відправною точкою при побудові алгоритмів, призначених для реконструкції 

тривимірної структури, адже задача побудови таких алгоритмів є некоректною, 

а особливості підходів, що використовуються для розв’язку згаданих задач в 

математичній фізиці, як раз і є наслідком врахування цієї похибки. 

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

дозового навантаження за допомогою знаходження зв’язку між заданою 

точністю томографічного зрізу та відповідним числом проекцій. Томографічне 

обстеження відповідно має проводиться, як того вимагає теорія некоректних 

задач: із врахуванням визначальної ролі, яку відіграє похибка при знаходженні 

наближеного розв’язку. 

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

Дисертаційна робота є частиною досліджень, які проводяться на кафедрі 

молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у рамках Комплексної наукової програми 

«Конденсований стан – фізичні основи новітніх технологій». Зміст роботи був 

узгоджений з планами роботи за держбюджетною темою «Конденсований стан 

(рідинні системи, наноструктури, полімери, медико-біологічні об’єкти) – 

фундаментальні дослідження молекулярного рівня організації речовини» (№ ДР 

0114U003475). 

Мета та завдання досліджень. Метою дисертаційної роботи є розробка 

для застосування у комп’ютерній томографії методу, за допомогою якого 

розраховується мінімальне дозове навантаження на пацієнта, що забезпечує 

задану точність зображення. 

Для досягнення вказаної мети були поставлені такі завдання. 

1. Проаналізувати існуючі методи отримання зображення біологічних 

об’єктів у рентгенівській комп’ютерній томографії. 

2. Розробити метод мінімізації дозового навантаження на пацієнта при 

рентгенівській комп’ютерній томографії зі збереженням діагностичної цінності 

отриманих зображень з урахуванням висновків теорії некоректних задач. 

3. Провести апробацію запропонованого підходу на тестовій установці та 

перевірити відповідність розробленого алгоритму практично отриманим 

результатам. 

Об’єкт дослідження – удосконалення методів дослідження внутрішньої 

структури біологічних систем за допомогою комп’ютерної рентгенівської 

томографії. 
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Предметом дослідження є методи отримання рентгенівських 

комп’ютерних томограм біологічних систем з урахуванням мінімізації дозового 

навантаження. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дисертаційної роботи 

використані методи математичної фізики, а саме: методи теорії некоректних 

задач (регуляризації за Тихоновим), аналітичні методи інтегрального числення, 

математичного моделювання, зокрема, комп’ютерної симуляції. Для апробації 

запропонованого методу мінімізації дозового навантаження були 

сконструйована і виготовлені тестові установки з джерелами рентгенівського 

випромінювання і цифровими детекторами на базі НВО «Телеоптик» (у рамках 

«Угоди про співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса 

Шевченка і Науково-виробничим об’єднанням «Телеоптик») та розроблено 

необхідне програмне забезпечення для обробки отриманих даних із 

використанням методів об'єктно орієнтованого програмування на мовах 

програмування Python та C++. 

Наукова новизна отриманих результатів. У роботі розроблено новий 

метод мінімізації дозового навантаження на пацієнта при рентгенівській 

комп’ютерній томографії зі збереженням діагностичної цінності отриманих 

зображень, особливість якого полягає у тому, що алгоритм реконструкції 

томограм будується з урахуванням теорії некоректних задач. За запропонованим 

алгоритмом зображення отримується за допомогою оберненого проеціювання із 

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

яких нев’язка (характеристика похибки зображення) відповідає похибці 

рентгенівських проекцій. 

Практичне значення отриманих результатів. Запропонований метод 

мінімізації дозового навантаження на пацієнта при рентгенівській комп’ютерній 

томографії апробовано на базі НВО «Телеоптик». Дослідження томосинтезу як 

одного з підходів до зниження дозового навантаження лягли в основу 

побудованих та успішно впроваджених ветеринарних та медичних томографів 

НВО «Телеоптик». Запропонований метод може бути корисним для розробників 

рентгенодіагностичного обладнання.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням. Усі наукові результати, викладені в дисертації, 

отримані здобувачем особисто. Обробка усіх експериментальних даних, що 

приведені в роботі, виконана дисертантом особисто. Вибір проблематики, 

постановка мети та завдань дослідження, інтерпретацію результатів та їх 

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

професором Забаштою Ю. Ф. 

Здобувачем було особисто реалізовано стандартні алгоритми і розроблено 

нові методи реконструкції рентгенівських томограм на основі методу 

регуляризації Тихонова та оберненого проеціювання з використанням теорії 

регуляризації. Розроблені методи були перевірені з використанням розробленої 

здобувачем програми для комп’ютерної симуляції томографічного дослідження. 

Обробка усіх експериментальних даних, що приведені в роботі, виконана 

дисертантом особисто. При апробації отриманих теоретичних результатів на 
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експериментальній установці здобувач особисто брав участь у проектуванні та 

складанні тестової установки для томосинтезу та в проведенні експериментів 

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

НВО «Телеоптик» Мірошниченком С.І. Реконструкція отриманих зображень 

виконувалась за допомогою програмного забезпечення, написаного здобувачем 

особисто.  

Основні матеріали та результати дисертаційної роботи опубліковано у 

статтях [1-6] фахових видань та додатково відображені у матеріалах та тезах 

доповідей на міжнародних конференціях [7-15], з яких 5 праць індексуються у 

наукометричній базі Scopus. У наукових працях, виконаних у співавторстві, [2, 4] 

здобувачем виконано експериментальну частину роботи по перевірці 

запропонованого алгоритму реконструкції методом комп’ютерної симуляції. У 

роботах [3,5,6,7-15] здобувачем особисто виконано експериментальну частину 

по реконструкції томографічних зображень за набором проекцій з тестової 

установки, для реконструкції використано програмне забезпечення, написане 

здобувачем особисто. У роботі [1] здобувачем особисто виконано розрахунки 

для перевірки теоретичних припущень викладених в роботі. 

Апробація результатів дисертації. Результати, що приведені в 

дисертаційній роботі, було представлено на фахових міжнародних конференціях 

[7-15]. Результати були апробовані на базі НВО «Телеоптик». 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій українською та 

англійською мовами, вступу, п’ятьох розділів, висновків та списку використаних 

джерел, що містить 140 найменувань, та додатку дисертація містить 83 рисунки 

і 2 таблиці. Загальний обсяг дисертації складає 136 сторінок.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Проблема дозового навантаження при отриманні 

рентгенівських зображень біологічних систем» зроблено огляд існуючих схем 

сканування, що використовуються в рентгенівській комп’ютерній томографії. 

Описано фізичну модель, що застосовується для побудови зображення 

внутрішньої структури об’єкту за рентгенівськими проекціями. Приведено 

середні значення дозового навантаження на пацієнта при рентгенівській 

комп’ютерній томографії. Останні показують велику необхідність у зниженні 

дозового навантаження на пацієнта при скануванні. Основними чинниками, що 

впливають на дозове навантаження, є кількість проекцій, отримана при 

скануванні, та струм, що проходить через джерело рентгенівського 

випромінювання. Ці ж фактори впливають і на якість отриманих томографічних 

зображень: при певних граничних значеннях кількості проекцій та струму 

реконструйована томограма втрачає діагностичну цінність. Вплив якості та 

кількості проекцій, отриманих при скануванні, на якість реконструйованої 

томограми залежить від обраного методу реконструкції. Отже, питання 

отримання кращого методу реконструкції, що дозволяв би при низькому 

дозовому навантаженні на пацієнта отримувати діагностично цінні томографічні 

зображення, залишається нерозв’язаним. 
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У другому розділі «Аналіз методів реконструкції, традиційних для 

комп’ютерної томографії» зроблено огляд алгоритмів, що використовуються 

для отримання томограм на основі даних сканування. Для аналізу якості 

отриманих томографічних зображень та застосованих методів реконструкції 

введено критерій збіжності методу реконструкції. Згідно цього критерію 

результат реконструкції повинен збігатись до точного при прямуванні до точних 

результатів сканування. Перевірено на збіжність згідно введеного критерію 

традиційний метод оберненого проеціювання, що часто використовується в 

рентгенівській комп’ютерній томографії. Для перевірки використовувався 

віртуальний експеримент з використанням фантому Шепа - Логана (рис. 1.а), що 

традиційно використовується при перевірці ефективності методів реконструкції 

рентгенівських томограм. Для перевірки написано комп’ютерну програму, що 

дозволяє моделювати реконструкцію при різних значеннях шуму на 

рентгенівських проекціях та різній кількості проекцій.  

На рис. 1.б представлено приклад реконструйованого зображення по 32 

проекціям за відсутності похибки вхідних даних. 
 

 
Рис. 1. Фантом Шепа-Логана (а), результати реконструкції при відсутності шуму, 

отримані  методом оберненого проеціювання (б) та варіаційним методом (в).  
 

Було отримано залежність похибки реконструйованого зображення   від 

похибки вхідних даних   (рис. 2). Видно, що похибка реконструкції   не 

прямує до нуля при прямуванні до нуля похибки вхідних даних, отже загально 

прийнятий метод оберненого проеціювання не відповідає введеному критерію 

збіжності. 

Отже робимо висновок про наявність нестійкості в методі оберненого 

проеціювання. Цей метод реконструкції є неточним і вносить додаткову похибку 

реконструкції. 

У третьому розділі «Метод реконструкції рентгенівських 

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

використовується зовсім інший підхід, відмінний від методу регуляризації. 

Оскільки математично процес отримання проекцій описується інтегральним 

рівнянням: 

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


−
= + −                  (1) 

де ( )x  - інтенсивність отриманих проекцій, ( , )x y  - просторовий розподіл 

коефіцієнтів поглинання рентгенівського випромінювання речовиною, то 
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реконструкція зводиться до розв’язку цього рівняння. Приймається спроба 

розв’язати його напряму, зводячи його до системи лінійних алгебраїчних рівнянь 

у дискретному випадку. Оскільки задача є некоректною, то з теорії некоректних 

задач застосовується підхід регуляризацій за Тихоновим. 

Представимо рівняння (1) у операторному вигляді 

     ,A =        (2) 

Згідно теорії регуляризації Тихонова, вводиться згладжуючий коефіцієнт 

 , а саме рівняння (2) перетворюється на:  

   * * ,A A A  + =        (3) 

Параметр  визначається з умови рівності похибки реконструйованого 

зображення похибці вхідних даних. 

( , )A     .                                  (4) 

Для розв’язку цих інтегральних рівнянь здійснюється перехід від 

неперервної задачі до дискретної, оскільки на практиці ми маємо справу саме з 

дискретним розподілом   та дискретними кутами сканування. 

Використовувався той самий фантом та такий же рівень дискретизації, що і у 

першому розділі. Фактично після підстановки всіх коефіцієнтів, оператор A з 

рівняння (2) приймає вигляд матриці розмірністю 1024х1024 – це відповідає 

розміру фантому 32х32 пікселі та 32 використаним проекціям. 

Результат реконструкції методом регуляризації Тихонова за тими самими 

даними, що використовувались при отриманні результату на рис. 1.б 

представлено на рис. 1.в. 

Видно, що реконструйоване зображення збігається до точного. Залежність 

похибки реконструйованого зображення   від похибки вхідних даних   було 

розраховано з використанням 32 проекцій.  

 

На рис. 2 представлено 

отриману залежність для 

порівняння з відповідної 

залежністю для методу 

оберненого проеціювання. 

З графіку добре видно, що 

варіаційний метод краще 

відповідає критерію збіжності в 

порівнянні з методом 

оберненого проеціювання. 
Рис. 2: Залежність похибки реконструйованого 

зображення δµ від похибки експерименту Δ. При 

використанні варіаційного методу (1), та методу 

оберненого проеціювання (2). 

 

У четвертому розділі «Метод знаходження мінімального дозового 

навантаження»,  повертаючись знову до згаданого в першому розділі алгоритму 

оберненого проеціювання, виконується спроба застосувати теорію некоректних 
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задач до нього. Класичний метод оберненого проеціювання має справу не з 

реальними проекціями, а з фільтрованими: 

*( ) ( ) ( ) ,
R

R

x x p x x dx
 
 

−

= −              (5) 

Фільтрація означає згладжування функції по просторовій координаті. Це 

згладжування виконується за допомогою фільтруючої функції: 
2

2 sin(2 ) sin( )
( ) .

Rx Rx
p x R

Rx Rx

  
  
   

 
= −

 
          (6) 

Характерним просторовим масштабом для процесу згладжування є 

величина – радіус фільтрації. Фактично в алгоритмі оберненого проеціювання не 

дано ніяких способів для знаходження – його доводиться вибирати емпірично. 

Згладжування неточних вхідних даних (в нашому випадку – це функція 

( )x  ) є необхідним етапом в процесі отримання наближеного розв’язку 

операторного рівняння (2). В алгоритмі Тихонівської регуляризації 

згладжування відбувається введенням згладжувального функціоналу.  

Отже, у випадку Тихонівської регуляризації наближений розв’язок є 

функцією параметра регуляризації. 

( )  =        (7) 

Аналогічну ситуацію ми спостерігаємо і для алгоритму оберненого 

проеціювання. Є деякий параметр, що характеризує процес згладжування – це 

радіус фільтрації. Очевидно, що при різних значеннях ми будемо одержувати 

різні наближені розв’язки (зображення) – іншими словами – йдеться про 

функцію 

( )R =        (8) 

Ми бачимо, що незважаючи на те, що наближені розв’язки в обох 

порівнювальних алгоритмах було одержано різними способами, ми приходимо 

до одного й того ж результату – залежності функції від параметру, що 

характеризує згладжування. Відповідно рівняння (20) переписується у вигляді 

( )( ),R  


=                    (9) 

Для прикладу проаналізовано залежність 

(9) на тестовому фантомі (рис. 3). З 

отриманої залежності можна визначити 

оптимальні параметри фільтрації, 

актуальні для вибраних параметрів 

сканування та реконструкції. 

 

 

 

 
Рис. 3. Приклад залежності похибки 

реконструйованого зображення від радіусу 

фільтрації 
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З іншого боку, зменшення кількості проекцій веде до зниження точності 

зображення. Відповідно, при створенні алгоритму реконструкції зображень 

необхідно шукати компроміс між цими двома тенденціями. Однак зрозуміло, що 

неперервне збільшення кількості проекцій не приводить до відповідного 

збільшення точності зображення. 

Існує певна межа, коли подальше збільшення кількості проекцій уже не 

змінює точності. І залежить ця межа від похибки вхідних даних. Задача полягає 

в тому, як про це вже йшлося у розділі 2, щоб знайти цю межу, тобто знайти 

мінімальну кількість проекцій, яка забезпечить точність зображення, що 

відповідає похибці експерименту  . 

Позначатимемо кількість проекцій через  . Відповідно наша задача 

полягає в тому, щоб знайти функцію 

 ( ) =    (10) 

Очевидно, що наближений розв’язок рівняння (1) залежить від кількості 

проекцій 

  ( )  =   (11) 

Загалом, кут    в формулі (1) неперервна величина. Коли ж ми, замість 

неперервної величини  , введемо дискретну сукупність кутів i , розділених 

проміжками  , що відповідають окремим проекціям, ми фактично проводимо 

згладжування по інтервалам  .  Тому, величина   – це параметр, що 

характеризує згладжування, і по аналогії із виразами (8) та (9) ми можемо 

записати формулу 

( )( ),    = 
                          (12) 

Згадуючи, що існує ще одна характеристика згладжування, а саме: R , 

записуємо наближений розв’язок як функцію двох параметрів: R  та   

( , )R  =       (13) 

Відповідно для визначення параметрів R  та   маємо рівняння 

( )( , ),R    =       (14) 

Фактично при реальних обчисленнях досягти рівності у виразі (5.2.5) не 

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

    ( )2 2( , ), minR    − =       (15) 

Знайдене таким чином значення   і є мінімальною кількістю  , що 

відповідає похибці  . Ця кількість і визначає необхідне дозове навантаження. 

На рис. 4 показано залежність похибки реконструйованого зображення   

від похибки вхідних даних   та кількості проекцій, використаній при 

використанні елементів теорії регуляризації в методі оберненого проеціювання. 

З отриманих результатів можна зробити висновок, що після певної кількості 

проекцій нові рентгенівські знімки вже не вносять суттєвого покращення в 

реконструйоване томографічне зображення. 
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Рис 4. Залежність ( , )проекційf N  = при використанні елементів  

теорії регуляризації в методі оберненого проеціювання. 

 

Найбільш суттєве зниження дозового навантаження відбувається при 

одночасному зменшенні діапазону кутів сканування та збільшенні кроку між 

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

«Експериментальна перевірка запропонованого методу знаходження 

оптимального дозового навантаження» для побудови експериментальної 

установки. Також неповний діапазон кутів сканування дав можливість суттєво 

спростити тестову установку. 

 

 
Рис. 5. Схема установки для томосинтезу та фото виготовленої експериментальної 

установки. Джерело рентгенівського випромінювання (1), вісь, що синхронізує рух 

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

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

 

За основу було вибрано схему установки, що використовується для 

класичної плівкової ламінографії, однак замість неперервного джерела 

рентгенівського випромінювання було вибрано імпульсне джерело, а неперервне 

накопичення рентгенівського випромінювання на плівку замінено цифровим 

детектором рентгенівського випромінювання. Такий метод сканування 
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називається томосинтезом. Неповнота набору проекцій накладає обмеження на 

якість реконструйованих даних порівняно з КТ. Просторова роздільна здатність 

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

неоднорідна, висока в напрямках, паралельних площині детектору, та низька 

перпендикулярно до детектора. 

Схематично вигляд установки для томосинтезу показано на рис. 5. 

Детектор та джерело рентгенівського випромінювання рухаються лінійно у 

протилежних напрямках. Зображення, отримані під різними кутами, 

зберігаються окремо. У результаті отримується серія знімків, зазвичай 60-90. Цей 

набір проекцій використовується для цифрової реконструкції внутрішньої 

структури об’єкту дослідження. Тестова 

установка для томосинтезу була виготовлена 

спільно з НВО Телеоптик (рис. 5). 

Експериментальна установка дозволяла 

отримати серію знімків у діапазоні кутів 32° з 

дискретизацією по куту в 1°. Томосинтез за 64 

проекціями в діапазоні кутів 32° дозволив 

отримати гарне зображення внутрішньої 

структури об’єкту. На рис. 6 показано зріз 

реконструйованого фантому. Роздільна 

здатність у площині детектора становить 2.5 пар 

ліній/мм та 0.2 пар ліній/мм по осі, 

перпендикулярній детектору. Різниця в 

роздільній здатності викликана обмеженим 

набором проекцій що використовувався для реконструкції. 

У ході експерименту на тестовій експериментальній установці виявлено: 

- дозове навантаження при цифровому томосинтезі можна знизити до 

еквівалентного десятьом цифровим рентгенівським знімкам або одному 

рентгенівському знімку на плівку; 

- використання цифрового детектора рентгенівського випромінювання зі 

зменшеною роздільною здатністю до 1.2 пар ліній/мм та цифровою пре- та пост-

обробкою дозволяє знизити дозове навантаження 1 знімку майже у 64 рази в 

порівнянні з дозовим навантаженням, яке отримує пацієнт при виконанні 

рентгенографічного знімку на плівку з роздільною здатністю 4.6 пар ліній/мм; 

- експозиція повинна бути підібрана відповідно до кута сканування, щоб 

отримати знімки однакової якості під різними кутами, та ефективно 

використовувати рентгенівське випромінювання; 

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

цифровому томосинтезі - 3 мм для того ж об'єкту. Ми можемо бачити більш 

стрімке спадання інтенсивності зрізу в цифровому томосинтезі в порівнянні з 

ламінографією; 

- експерименти виконані на тестовому обладнанні показали ефективність 

запропонованого методу томосинтезу для медичної діагностики; 

- час, необхідний для реконструкції на сучасному комп’ютері томограми з 

300 зрізами, не перевищує 90 секунд. 

 
Рис. 6. Приклад зрізу грудного 

фантому реконструйованого за 64 

проекціями. 
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Крім цього на базі НВО «Телеоптик» було побудовано установку для 

мамографічного томосинтезу, схему та фото якої наведено на рис. 7. 

 

  
Рис. 7. Вигляд експериментальної установки для моделювання мамографічного 

дослідження та її схема. 
 

Для реєстрації готового томографа як апарата для медичних досліджень 

саморобних фантомів недостатньо. Необхідно проводити експерименти із 

спеціальними акредитаційними томографічними фантомами, що відповідають 

високим стандартам якості. У нас була змога провести експерименти по 

томосинтезу акредитаційного фантома, що моделює жіночу молочну залозу. На 

рис. 8 представлено рентгенівський знімок використаного фантому та 

схематичне зображення тестових елементів у ньому. 

 

 
Рис. 8. Рентгенівський знімок акредитаційного мамографічного фантому та його схема. 

 

Фантом дозволяє вимірювати просторову роздільну здатність за допомогою 

рентгенівських мір та роздільну здатність за інтенсивністю. Фантом містить 

велику кількість слабо контрастних об’єктів різної форми та розмірів, а також 

багато маленьких контрастних вкраплень. Останні досить важливі при 

обстеженнях на рак молочної залози, ознакою якого є контрастні, але дуже малі 

вкраплення – мікрокальцинати. Також фантом містить рентгенівські міри для 

оцінки роздільної здатності отриманих знімків та томограм. 

Було проведено серію експериментів з різними налаштуваннями напруги та 

експозиції на рентгенівській трубці, різною кількістю рентгенівських знімків 

використаних для томографічного дослідження. На рис. 9 показано приклади 

реконструкції в різних режимах сканування та відповідні дози опромінення.  
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Рис. 9. Отримані 

томографічні 

зображення при різних 

ефективних дозових 

навантаженнях 

А) 42.4 мЗв, 

Б) 4.24 мЗв,  

В) 2.64 м,  

Г) 2.7 мЗв. 

 

 

Подібний аналіз дозволяє обрати оптимальні параметри сканування що 

дозволять провести діагностику при мінімальній ефективній дозі іонізуючого 

опромінення отриманій пацієнтом. На рис. 10 представлено графік залежності 

кількості видимих тестових об’єктів (як частина від загальної кількості тестових 

об’єктів) від дози опромінення. Можна зробити висновок, що після певної межі, 

подальше додавання нових проекцій та збільшення струму на рентгенівській 

трубці вже не вносять суттєвого покращення в якість отриманих томографічних  

зображень. Цей висновок 

цілком збігається з 

попереднім теоретичним 

висновком – існує певна межа 

після якої додавання нових 

проекцій вже не покращує 

суттєво результат.  

На відміну від 

комп’ютерної томографії, 

при томосинтезі просторова 

роздільна здатність 

неоднорідна. У площині 

паралельній детектору 

роздільна здатність є 

високою, тоді як по осі 

перпендикулярній детектору 

– значно менше. Щоб 

розуміти діагностичну 

цінність томосинтезу необхідно оцінити товщину зрізу.  

Основна ідея залежності товщини зрізу від діапазону кутів сканування 

показана на рис. 11. Ми припускаємо, що: 

1. Пучок рентгенівського випромінювання є паралельним. 

 

Рис. 10. Видимість тестових об’єктів в залежності 

від ефективної дози опромінення пацієнта в режимі 

мамографічного томосинтезу. 
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2. Реконструкція виконана за допомогою алгоритму оберненого 

проеціювання. 
Рис. 11: Геометрична ілюстрація товщини зрізу в 

томосинтезі. Сірий прямокутник – 

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

площині зрізу, I – інтенсивність реконструйованого 

об’єкту, 2  - кут розвороту при скануванні, h – 

товщина зрізу. 

 

Товщиною зрізу будемо вважати відстань між 

зрізами, для яких інтенсивність об'єкту, що 

лежить в площині зрізу спадає вдвічі. 

З простих геометричних міркувань 

отримуємо наступний вираз для товщини зрізу 

h : 

 
2tan( )

d
h


=                            (16) 

Найцікавішим висновком з рівняння є те, що товщина зрізу залежить від 

розміру об'єкту, що знаходився в площині зрізу. Фізичною причиною цього є те, 

що діапазон кутів сканування був менший 180°. Отримане рівняння дозволяє 

визначити основні параметри томосинтезу. 

Для аналізу товщини зрізу в томосинтезі було виготовлено спеціальний 

фантом (рис. 12). Цей фантом було виготовлено з набору рентгенівських мір 

закріплених на пластинах з органічного скла. Деякі пластини також містили в 

собі свинцеві кульки діаметром до 1 мм. 

Для аналізу ефективності томосинтезу, була виготовлена експериментальна 

установка з використанням вище згаданого цифрового детектора. Діапазон кутів 

сканування становив 48°, знімки отримувались через кожні 2°, 3° або 5°.  

Приклад зрізу цифрового томосинтезу на рис. 12. Реконструкція була 

проведена на основі 15 знімків зроблених в діапазоні кутів від -14° до +14° через 

кожні 2°.  

 

 
Рис. 12. Виготовлений фантом для оцінки роздільної здатності та приклад зрізу 

отриманого за допомогою цифрового томосинтезу. 
 

Роздільну здатність в площині зрізу можна оцінити напряму з отриманих 

знімків. Для оцінки поперечної роздільної здатності було виміряно, як спадає 

контраст тестового об'єкту з віддаленням від площини зрізу.  
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Залежність контрасту K  як функції від відстані до зрізу d  було розраховано як: 

 ( ) макс мін

фон

I I
K d M

I

−
=  , (17) 

де максI  та мінI  максимальна та мінімальна інтенсивності на зображенні, а 
фонI - 

інтенсивність фону. M - нормуючий коефіцієнт, вибраний таким чином, що 

(0) 1K = . Залежність контрасту від відстані зображено на рис. 8. 

З графіків видно, що товщина 

зрізу в цифровому томосинтезі - 3 мм. 

Роздільна здатність у площині зрізу 

для цифрового томосинтезу 

наближається до роздільної здатності 

звичайної рентгенографії.  

Експериментально отримана 

залежність товщини зрізу при 

томосинтезі співпала з 

запропонованою теоретичною 

оцінкою. Видно що хоч збільшення 

діапазону кутів сканування з  ±14° до 

±30° дещо зменшило рівень 

залишкового шуму на великій 

відстані від досліджуваного об’єкту, 

суттєвого зменшення товщини зрізу 

не відбулось. Цей висновок цілком 

узгоджується з попереднім теоретичним висновком, додавання нових проекцій 

та відповідне збільшення дозового навантаження не вплинуло суттєво на якість 

отриманих томографічних зображень. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації для застосування в комп’ютерній томографії розроблено метод, 

за допомогою якого розраховується мінімальне дозове навантаження на 

пацієнта, що забезпечує задану точність зображення. 

У процесі розробки: 

1. Проведено аналіз алгоритму реконструкції зображення, поширеного у 

рентгенівській комп’ютерній томографії – алгоритму оберненого проеціювання. 

Визначено недоліки, притаманні цьому алгоритмові, а саме: неврахування 

похибки експериментальних рентгенівських даних; наявність параметрів 

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

зображення біологічного об’єкта. 

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

об’єднано алгоритм оберненого проеціювання з теорією некоректних задач. При 

цьому зображення отримується за допомогою традиційного методу оберненого 

проеціювання, однак параметри – радіус фільтрації та кількість проекцій –

розраховуються за методикою теорії некоректних задач, а саме: при заданій 

похибці експерименту за значення згаданих параметрів обираються ті числа, для 

 
 
Рис. 13. Залежність контрасту K  від 

відстані до зрізу d  для цифрового 

томосинтезу при діапазоні кутів 

сканування від ±30° та ±14°. 
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яких нев’язка (величина, що характеризує похибку зображення) дорівнює 

похибці рентгенівських даних. 

3. Запропонований алгоритм реконструкції чисельним експериментом 

апробовано на віртуальному математичному фантомі, який моделює структуру 

головного мозку людини. Для різних значень похибки рентгенівських даних 

розраховано мінімальні значення кількості проекцій та дозових навантажень. 

Встановлено, що при перевищенні цих мінімальних значень якість зображень 

суттєво не поліпшується. 

4. Створено експериментальну установку, призначену для перевірки 

запропонованого методу. За допомогою цієї установки отримано зображення 

тестового реального фантому, що моделює грудну клітину, та акредитаційного 

мамографічного фантому. Встановлено, що характеристики цих зображень 

узгоджуються з даними чисельного експерименту за розробленим методом.  
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Дисертаційна робота присвячена розробці та застосуванню в комп’ютерній 

томографії методу, за допомогою якого розраховується мінімальне дозове 

навантаження на пацієнта, що забезпечує задану точність зображення. 

Променеве навантаження на пацієнта при виконанні діагностичної 

комп’ютерної томографії за рентгенівськими проекціями  напряму залежить від 

їхньої кількості, тому зважаючи на шкідливість зростання для пацієнта дозового 

навантаження необхідно обмежувати кількість проекцій. З іншого боку, 

зменшення кількості проекцій веде до зниження точності томографічного 

зображення. 

У роботі застосовано підходи теорії некоректних задач для знаходження  

мінімальною кількістю проекцій, що відповідає заданій похибці. Саме ця 

кількість проекцій і визначає мінімально необхідне дозове навантаження. 

Показано що додаткове збільшення кількості проекцій не вносить додаткового 

покращення якості томографічного зображення. 

Створено експериментальну установку, призначену для перевірки 

запропонованого методу. За допомогою цієї установки отримано зображення 

тестового реального фантому, що моделює грудну клітину, та акредитаційного 

мамографічного фантому. Встановлено, що характеристики цих зображень 

узгоджуються з даними чисельного експерименту за розробленим методом. 

Ключові слова: рентгенівська комп’ютерна томографія, метод оберненого 

проеціювання, теорія некоректних задач. 

 

АНОТАЦИЯ 

Мотолыга А.В. Минимизация дозовой нагрузки при получении 

рентгеновских изображений биологических систем. - Квалификационная 

научная работа на правах рукописи. 
 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 03.00.02 – биофизика (физико-

математические науки). – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко МОН Украины, Киев, 2021. 
 

Диссертационная работа посвящена разработке и применению в 

компьютерной томографии метода расчёта минимальной дозовой нагрузки на 

пациента которая бы обеспечивала заданную точность изображения. 

Лучевая нагрузка на пациента в диагностической компьютерной 

томографии по рентгеновским проекциям напрямую зависит от их количества, 

соответственно, с учетом вредности для пациента роста дозовой нагрузки 

необходимо ограничивать количество проекций. С другой стороны, уменьшение 

количества проекций ведет к снижению точности томографического 

изображения. 

В работе применены подходы теории некорректных задач для нахождения 

минимальным количеством проекций, соответствующего заданной 

погрешности. Именно это количество проекций и определяет минимально 

необходимую дозовую нагрузку. Показано что дополнительное увеличение 
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количества проекций не вносит дополнительного улучшения качества 

томографического изображения. 

Создана экспериментальная установка, предназначенная для проверки 

предложенного метода. С помощью этой установки получено изображение 

тестового реального фантома, моделирующего грудную клетку, и 

аккредитационного маммографического фантома. Установлено, что 

характеристики этих изображений согласуются с данными численного 

эксперимента. 

Ключевые слова: рентгеновская компьютерная томография, метод 

обратного проецирования, теория некорректных задач. 

 

SUMMARY 

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

acquiring. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 
 

Thesis for Doctor of Philosophy degree (Candidate of science in Physics and 

Mathematics) by speciality 03.00.02 – Biophysics (physical and mathematical 

sciences). – Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kyiv, 2020.  
 

The task of slices reconstruction in X-ray computed tomography is reduced to 

the solution of integral equations, or system of algebraic equations in discrete case. It 

is ill-posed problem because of inconsistencies of number of equations and number of 

variables and because of errors in experimentally measured data. Therefore, the task of 

finding the best method of reconstruction is actual. All available methods give 

approximate results. Two methods of image reconstruction were compared in this 

research: inverse projection and variation. The comparison is made using the numerical 

experiment, the goal of experiment was to obtain a relationship between image 

accuracy and experimental error. As was shown, the image obtained by inverse 

projection is unstable: there is no convergence of the approximate image to accurately 

when approaching experimental error to zero. Besides, image obtained by variational 

method is accurate when there isn’t experimental error. 

We have proposed a method of the tomographic reconstruction, which is a 

modification of the method of back-projection and taking into account the theory of ill-

posed problems in this article. In original back-projection method filter parameters 

value is chosen almost arbitrarily. In the proposed method, this choice is justified: the 

filter parameter is identified as the regularization parameter, which allows us to use the 

theory of ill-posed problems for its determination, and thus ensure the stability of the 

reconstructed image. 

The proposed reconstruction algorithm was tested by a numerical experiment on 

a virtual mathematical phantom, which simulates the structure of the human brain. The 

minimum values of the number of projections were calculated for different values of 

X-ray data error. It was shown that when these minimum values are exceeded, the 

image quality does not significantly improve. 

An experimental setup was made to test the proposed method. An image of a test 

real phantom simulating a thorax and an accreditation mammographic phantom were 



19 
 

obtained with it. It was shown that the characteristics of these images are consistent 

with the data of the numerical experiment according to the developed method. 

 

Kew words: x-ray computed tomography, back-projection reconstruction, ill-

posed problems. 

 


