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АНОТАЦІЯ 

Метою роботи є надання теоретичних даних для проведення 

томографічних досліджень захворювання легень та томографічної 

реконструкції зображень. Робота складається з чотирьох розділів. 

Проаналізовано методи комп’ютерної томографії та розглянуто 

характеристики комп’ютерно-томографічних зображень, математичну 

реконструкцію образів та їх обробку за допомогою програмної реалізації  

(мова програмування C). Розраховано розміри досліджуваного об’єкта та  

дозові навантаження при комп’ютерно-томографічних дослідженнях легенів. 

Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування 

комп’ютерним томографом.  

Дипломну роботу виконано на 97 сторінках, що містять 43 ілюстрацій, 

12 таблиць, 15 використаних джерел та 2 додатки. 

Ключові слова: комп’ютерна  томографія, діагностика, легені. 
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ANNOTATION 

The main goal of the thesis is to provide the oretical data for tomographic 

pulmonary disease research and tomographic image reconstruction. The work 

consists of four sections. The methods of computed tomography were analysed. 

The characteristics of computer-tomographic images were examined. 

Mathematical reconstruction of images and its processing were examined using 

software implementation (C programming language). The size of the investigated 

object and doses with computerized tomography of the lungs were calculated. The 

problems of occupational health and safety in the use of computer tomography 

were considered.   

Thesis completed in 97 pages containing 43 figures, 12 tables, 15 sources 

used and 2 applications.  

Key words: computed tomography, diagnostics, lungs. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ЗОД – Захворювання органів дихання 

ІП – Імпульсна послідовність 

КР – Контрастна речовина 

КТ – Комп’ютерна томографія 

МРТ – Магнітно-резонансна томографія  

МСКТ – Мультизрізова спіральна комп’ютерна томографія 

РКТ – Рентгенівська комп’ютерна томографія 

CTDI – Комп'ютерно-томографічний індекс дози 

CTDIp – Комп'ютерно-томографічний індекс дози на периферії фантома 

CTDIс – Комп'ютерно-томографічний індекс дози в центрі фантома 

CTDIw – Усереднена поглинена доза опромінення в томографічному зрізі 

CTDIvol – Об'ємний зважений комп'ютерно-томографічний індекс дози 

DLP – Добуток дози опромінення на довжину області сканування 

 

 

 

 

  

Са
чік

 К.
 О

., К
іВР
А, 

20
16



8 

 

ВСТУП 

Серед широкого спектру діагностичних процедур діаностика легень 

займає значне місце, оскільки останім часом широкого поширення набули 

бронхо-легеневі захворювання. 

 Одним з основних завдань при проведенні рентгенографії і 

комп'ютерної томографії (КТ) грудної клітки є виключення округлих 

осередкових легеневих поразок, які можуть потенційно бути метастазами 

позалегеневих злоякісних пухлин, або виявлення раку легень на ранній 

стадії.  

Пошарова методика КТ грудної порожнини вважається золотим 

стандартом для виявлення і оцінки округлих осередкових поразок легень, 

оскільки отримувані зображення не дають підсумовування і накладення 

органів і тканин, як це буває при конвекситальному рентгенологічному 

дослідженні. При використанні багатошарового сканера з можливістю 

дослідження всіх відділів легень одночасно протягом однієї затримки 

дихання при товщині зрізів менше 0,5 мм фактично забезпечується 100%-а 

специфічність і чутливість. Повністю автоматизована методика з можливістю 

отримання високоякісних реконструкцій проекції максимальної 

інтенсивності ще більше підвищує можливості діагностики округлих 

осередкових уражень легень за ще коротший час. Комп'ютерна томографія 

володіє високою швидкістю і в даний час доступна практично скрізь.  

Не підлягає сумніву, що КТ є максимально інформативною методикою 

діагностики і контролю динаміки розвитку дрібних округлих осередкових 

уражень. Її можливості набагато перевершують методи діагностики 

звичайного рентгенологічного дослідження органів грудної порожнини. 
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1 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ 

ЛЕГЕНЬ 

1.1 Огляд захворювання легень 

В сучасних складних екологічних умовах має місце вираженатенденція 

до росту і поширеності захворювань органів дихання (ЗОД). Діагностика 

багатьох захворювань бронхолегеневої системи ґрунтується на 

рентгенографії, рентгенівській комп'ютерній томографії (РКТ), 

ультразвуковому дослідженні (УЗД), магнітно-резонансній томографії (МРТ) 

грудної клітки [1]. Методи медичної візуалізації (променевої діагностики), 

незважаючи на різні способи отримання зображення, відображають 

макроструктури та анатомо-топографічні особливості органів дихання. 

Поєднаний аналіз їх даних дає можливість підвищити чутливість і 

специфічність кожного з них, перейти від імовірнісного до нозологічного 

діагнозу. 

Розглянемо основні захворювання органів дихання. 

1. Пневмонія (запалення легень). 

В результаті бактеріальної, грибкової або вірусної інфекції в легенях 

відбувається запальний процес. Збудником пневмонії, також можуть стати 

хімічні речовини, що потрапили в організм що вдихується повітрям. Ця 

хвороба може розповсюджуватись як на всі тканини легень, так і на окрему 

частину органу. 

2. Плеврит. 

Плеврит – набряк і запалення плеври, тобто зовнішньої мембрани, що 

покриває легені. Збудником захворювання може стати інфекція або травма, 

яка стала причиною пошкодження грудей. Плеврит може бути симптомом 

розвитку пухлини. Хвороба проявляється болем при рухах грудної клітки і 

при глибокому диханні. 
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3. Туберкульоз. 

Збудниками цього захворювання легень є мікобактерії. Туберкульоз 

передається повітряно-крапельним шляхом, тобто його поширюють носії 

хвороби. Як буде протікати початкова стадія туберкульозу, залежить від 

початкового стану здоров’я хворого, і від кількості бактерій, що потрапили в 

організм. 

4. Рак легень. 

Практично смертельна хвороба. Великий шанс вилікуватися є у тих 

людей, які почали лікування до гострого прояву симптомів. На жаль, рак 

легені дуже важко розпізнати. Не існує симптомів, які беззастережно 

вказують саме на цю хворобу. Умовними симптомами прийнято вважати 

кровохаркання, болі в грудях, задишку, кашель. Для своєчасної діагностики 

лікарі радять не нехтувати регулярними оглядами в клініках [1]. 

Діагностика легень виявляє пухлини та їх поширення, новоутворення 

середостіння, ураження внутрішньогрудних лімфовузлів, патологічні зміни в 

легеневій тканині та плевральній порожнині, визначає стан легеневої артерії, 

бронхів, грудної аорти, трахеї, верхньої порожнистої вени. При виявленні 

новоутворення проводиться комп’ютерна томографія (КТ) легенів з 

контрастом. Вона дає чітке уявлення про пухлини, її поширення та 

локалізації. 

Сучасний рівень медичної техніки дозволяє виявити структурні і 

функціональні зміни одного і того ж органу за допомогою пристроїв, що 

мають різний принцип дії, при цьому достовірність отриманих даних можна 

порівнювати. У подібних умовах на перше місце виходить інформаційна 

складова досліджень. 

На даному етапі одним з найбільш інформативних методів є томографія , 

що дає набагато більше інформації про кожен елементарний обсяг 

досліджуваного об'єкта , ніж інші відомі методи діагностики [2]. 

Для діагностування вищеперерахованих захворювань легень, сучасна 

медицина пропонує такі високоякісні методи, як рентгенографія, 
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рентгенівська комп’ютерна томографія (РКТ) та магнітно-резонансна 

томографія (МРТ), адже саме вони найбільш часто застосовуються серед 

методів медичної візуалізації при патології органів дихання.  

1.2 Комп’ютерна томографія. Порівняння методів комп’ютерної 

томографії 

Існує кілька видів томографії: рентгенівська, електронно-променева, 

магнітно-резонансна, позитронно-емісійна, ультра-звукова, оптична 

когерентна томографія та ін. Але суть всіх видів томографії єдина: за 

сумарною інформацією (наприклад, інтенсивності на детекторах або 

інтенсивності ехо-сигналу), отриманої від деякої площини перерізу 

речовини, потрібно визначити локальну інформацію, а саме щільність 

речовини в кожній точці перетину [3]. Інформативність і достовірність 

кожного з них залежить від цілого ряду чинників, що визначають кінцевий 

результат дослідження, в тому числі і від принципу дії пристрою. 

На рисунку 1.1 представлена структурна схема класифікації видів 

томографії. 

В свою чергу, принцип дії пристрою залежить від обраного методу 

томографії, а саме КТ або МРТ, за допомогою яких можна проводити 

діагностику захворювань органів дихальної системи. 

Комп'ютерна томографія (КТ) та магнітно-резонансна томографія (МРТ) 

є настільки різними діагностичними процедурами, що їх навіть складно 

об'єднати за будь-якою ознакою. Крім, звичайно ж, використання принципу 

томографії –  пошарового сканування з подальшим створенням зображення 

об'єкта. 
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Рисунок 1.1 – Структурна схема класифікації видів томографії 
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Основна відмінність КТ від МРТ полягає в різних фізичних явищах, які 

використовуються в методах [3]. У разі спіральної КТ фізичним явищем є 

рентгенівське випромінювання, доза якого досить низька через можливості 

сучасних апаратів мультизрізової спіральної томографії (МСКТ) проводити 

дослідження за дуже короткий час. У комп'ютерній томографії проводиться 

сканування людського тіла віяловим пучком рентгенівських променіву разі 

різноспрямованому русі джерела і приймача рентгенівського 

випромінювання з подальшим його перетворенням в електричні сигнали, 

комп'ютерною обробкою отриманих даних і синтезом зображень ( рис. 1.2). 

Магнітно-резонансна томографія є практично нешкідливою для пацієнтів, що 

робить цей метод діагностики кращим в дитячій практиці і навіть у вагітних. 

 

Рисунок 1.2—Принцип рентгенівського випромінювання 

Для отримання зображення на магнітно-резонансному томографі 

пацієнта поміщають в магнітне поле, і це призводить до того, що атоми 

водню в тілі шикуються паралельно напрямку магнітного поля. У цей момент 

апарат посилає електромагнітний сигнал, перпендикулярний основному 

магнітному полю. Атоми водню, що мають однакову з сигналом частоту, 

«збуджуються» і генерують свій сигнал, який вловлюється апаратом. Різні 

види тканин (кістки, м'язи, судини і т.д.) мають різну кількість атомів водню і 

тому вони генерують сигнал з різною інтенсивністю. Томограф розпізнає ці 

сигнали і будує зображення. Чим вища потужність магнітного поля - тим 

кращі діагностичні можливості томографа.  
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Для МР-томографії розроблені різні імпульсні послідовності, що не 

властиво КТ, які, в залежності від мети дослідження, визначають внесок того 

чи іншого параметра в інтенсивність зображення досліджуваних структур 

для отримання оптимального контрасту між нормальними і зміненими 

тканинами [4]. 

1.3 Імпульсні послідовності 

Імпульсною послідовністю (ІП) називають обраний набір певних 

радіочастотних (РЧ) і градієнтних імпульсів, зазвичай неодноразово 

повторюваних під час сканування, інтервал між якими, їх амплітуда і форма 

визначають характеристики зображень [5].  

Всі часові інтервали в послідовності задаються в мс. Імпульсні 

послідовності можна класифікувати наступним чином: 

Спін-ехо послідовності (спін-ехо,швидке спін-ехо, швидке спін-ехо з 

швидким відновленням), засновані на виявленні спінового еха. 

Спін-ехо(spinecho) послідовність – це найбільш часто використовувана 

ІП(рис.1.3). 

                                                   90 
о
         180 

о
 1.  

РЧ 
 
Зріз 
 
Фаза 
 
Зчитування 

 

АЦП 

 

Сигнал 
 

Рисунок 1.3 – Схема спін-ехо послідовності 

 

Зображення, отримані за допомогою ІП спін-еха, як правило, менш 

чутливі до неоднорідностей магнітного поля і парамагнетикам, що 

обумовлено рефазуванням протонів РЧ імпульсами. Вони характеризуються 

меншими геометричними спотвореннями, і, відповідно, більш різкими 

контурами. Єдиним недоліком ІП спін-еха є великий час сканування, в 
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порівнянні зі швидким спін-ехом (при рівних значеннях періоду повторення 

послідовності). 

Послідовність швидкого спін-еха (Fast Spin Echo) дозволяє отримувати 

дані в двомірному і тривимірному режимах і складається з початкового 90° 

збуджуючого РЧ імпульсу, за яким слідує серія з кількома 180° 

рефокусуючими РЧ імпульсами протягом періоду повторення послідовності, 

що створює ряд ехосигналів (рис. 1.4). 

 

РЧ     
 

Зріз 
 

Фаза 
  

Зчитування 

 

АЦП 
 

Сигнал 

 

 

Рисунок 1.4 –  Послідовність швидкого спін-еха 

 

Перевага цього методу полягає в значному зменшенні тривалості 

сканування (для ряда послідовності скорочується в 4 рази). Завдяки 

використанню 180° РЧ імпульсів зображення, отримані за допомогою ІП 

швидке спін-ехо, менш чутливі до неоднорідностей магнітного поля і 

парамагнетикам. 

Послідовність інверсія-відновлення (Inversion Recovery) являє собою 

різновид ІП спін-ехо, в якій першим подається інвертований 180° РЧ імпульс, 

що повертає сумарну намагніченість проти зовнішнього поля (рис.1.5). Якщо 

через деякий час інверсії  подати 90 ° імпульс , то він створить поперечну 

намагніченість в площині XY . Протони починають втрачати синхронність 

прецесії ( зсув по фазі ) і подається потім 180° імпульс, що створює ехо- 

сигнал . Часовий проміжок між 90° збуджуючим імпульсом і серединою 

зчитувального імпульсу називають часом появи ехо-сигналу, за аналогією з 

ІП спін-ехо. 
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Рисунок 1.5 –  Послідовність інверсія-відновлення 

 

Градієнт-ехо послідовності (градієнт-ехо, градієнт-ехо з очищенням), 

засновані на виявленні градієнтного еха. 

У послідовності градієнт-ехо ( Gradient Echo, GRE ) для формування 

ехо-сигнала використовується пара біполярних градієнтних імпульсів, що 

викликають перефазування протонів і подальше формування ехо-сигналів ( 

рис. 1.6 ). Першим подається збуджуючий РЧ імпульс, що повертає 

намагніченість на кут α ( зазвичай від 0 ° до 90 ° ), також званий α імпульсом. 

Прикладається негативний градієнт зчитування, що викликає розфазування 

процесуючих спінів. 
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Рисунок 1.6 – Послідовність градієнт-ехо 

 

Послідовність швидке градієнт ехо (Fast Gradient Echo, fast GRE) це 

вид ІП GRE, де період повторення послідовності та час появи ехо-сигналу 
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настільки малі, що тканини дають низький сигнал і низький контраст, а 

отримання зображення займає менше 1 с. Вона складається з блоку 

підготовки 180 ° інвертуючим імпульсом і періоду збору даних, що 

повторюється в залежності від заданих параметрів. 

                                                                180     аᵒ 

РЧ 

Зріз 

Фаза 

                 Зчитування 

                         АЦП 

Сигнал 

Рисунок 1.7 – Швидке градієнт ехо 

 

Послідовності з вибірковим пригніченням сигналів. 

Ехо-планарне зображення (Echo Planar Imaging, ЕPI) це швидка 

послідовність для відображення в режимі перегляду (рис. 1.8).  

                                             180    90ᵒ 

РЧ 

Зріз 

Фаза 

                 Зчитування 

                         АЦП 

Сигнал 

Рисунок  1.8 – Ехо-планарне зображення 

Даний метод – це відображення градієнтного або спінового еха, який 

отримує повний набір двовимірних даних в декартовому k-просторі після 

одиничного збудження. У звичайних ІП реєструється одна лінія k-простору 
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для кожного кроку кодування фази. Оскільки один крок кодування фази 

займає час періоду повторення послідовності. 

Високопольні томографи МРТ дають можливість отримувати не тільки 

більше тканинну і просторову роздільну здатність, але й застосовувати ряд 

додаткових методик сканування, без яких не обходиться жодне сучасне 

обстеження - визначення дифузії в тканинах, характеру перфузії і визначення 

метаболізму за допомогою спектроскопії, проводити безконтрастні 

ангіографічні дослідження. Проте, технології багатозрізової, мультизрізової 

спіральної КТ (МСКТ) в порівнянні з методами МРТ забезпечують більшу 

швидкість сканування (секунди або навіть долі секунди) і високу роздільну 

здатність, об'ємне сканування з одержанням зображення внутрішніх органів і 

структур тонкими (до 0,5 мм) зрізами без збільшення променевого 

навантаження на пацієнта. МСКТ на сьогоднішній день - стандартний 

провідний метод діагностики захворювань легень та інших уражених частин 

людського організму .  

Отже, порівнявши методи КТ и МРТ, можна сказати, що метод МРТ 

дозволяє візуалізувати м'які тканини: м'язи, нерви, головний і спинний мозок, 

міжхребцеві диски, зв'язки, молочні залози, жовчовивідні шляхи, коли при 

цьому МСКТ підходить для діагностування, онкологічних захворювань та 

захворювань грудної порожнини. При КТ сканування однієї області тіла 

займає кілька хвилин (до 3 хвилин), при МРТ - близько 30 хвилин, що і є 

перевагою для КТ [5]. 

Взагалі, передумовою появи КТ послужили недоліки звичайної 

рентгенографії, породили ідею отримання не одного, а ряду знімків, 

виконаних під різними ракурсами, і визначення по ним шляхом математичної 

обробки щільності досліджуваної речовини в ряді перетинів.  

КТ – метод рентгенівської томографії, при якому пучок рентгенівського 

випромінювання проходить через тонкий шар тіла пацієнта в різних 

напрямках (рис. 1.9). Використовується колімація, щоб сформувати пучок 

променів у вигляді тонкого віяла, що визначає товщину сканованого шару. 

Ослаблену інтенсивність випромінювання на виході з тіла пацієнта 
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вимірюють детектори, що утворюють ступені сірої шкали, які виводяться на 

екран, формуючи зображення. 

 

Рисунок 1.9—Принцип рентгенівського сканування 

 

В комп’ютерній томографії використовується математична 

реконструкція зображень. 

Математична реконструкція зображень – зворотнє перетворення Радону, 

дозволяє розрахувати локальні ослаблення випромінювання в кожній точці 

середовища. Ці коефіцієнти локального ослаблення перераховуються в КТ 

числа, які виводяться на екран різними градаціями сірого, відповідно до 

інтенсивності, формуючи зображення [3]. 

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

внутрішню структуру об'єкта можна уявити отримавши ряд паралельних 

поперечних перерізів [6]. Тому головне завдання комп'ютерної томографії 

полягає в отриманні двовимірного (плоского) зображення поперечного 

перерізу досліджуваного об'єкта, яка і буде розглянута далі. Метод 

отримання двовимірного томографічного зображення містить два етапи. На 

першому етапі формуються проекційні дані, на другому по проекційним 

даними відновлюється зображення поперечного перерізу. Щоб визначити 

внутрішню структуру об'єкта, необхідно отримати інформацію про неї. Для 
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цього використовується випромінювання, проникаюче крізь об'єкт. Нехай 

необхідно визначити щільність розподілу речовини f(x,y) в перерізі об'єкта. 

Досліджуваний об'єкт в межах тонкого поперечного шару просвічується, 

наприклад, паралельним пучком добре сфокусованих рентгенівських 

променів( рис. .10). 

 

Рисунок 1.10 – Схема отримання проекцій 

Напрямок променів складає деякий кут φ з віссю x. Промені 

послаблюються речовиною, що знаходиться всередині об'єкта, пропорційно 

його щільності. З протилежного боку об'єкта розташовується пристрій, що 

реєструє інтенсивність кожного променя, що пройшов через об'єкт. При 

цьому вважається, що промені поширюються в об'єкті уздовж прямої лінії l, 

яка визначається рівнянням (1.1) 

 

                                                                                         (1.1) 

де s - відстань від початку координат до відповідного променя.  

Тоді інтенсивність променя на виході з об'єкта дорівнює інтегралу від 

шуканого розподілу f (x, y) вздовж траєкторії променя l (1.2): 

 

            (   )   (                         )                       (1.2) 
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де зв'язок між вихідною системою координат {x, y} і поверненою на кут 

φ системою координат {x ', y'} визначається співвідношенням: 

 

                

                 

а рівняння прямої (1) в системі координат {x ', y'} має вигляд: 

       

Реєстроване випромінювання R (s, φ) називається радонівським образом 

або проекцією, а перетворення (2) – перетворенням Радону. Проекції 

обчислюються під різними кутами φ і для тих значень s, при яких двовимірна 

функція f (x, y) відмінна від нуля. На практиці величина s обмежується 

фізичними розмірами досліджуваного об'єкта, а кут φ змінюється в межах від 

0 ° до 180 °, оскільки при зміні кута на 180 ° просвічування ведеться в чітко 

зворотному напрямку, тому: 

 (   )   (      )  

Зручно ввести в розгляд коло радіуса a, що охоплює досліджуваний 

поперечний переріз. У цьому випадку інтеграл в (1.2) матиме вигляд: 

 

 (   )  ∫  (                         )    
√     

 √     (1.3) 

 

Таким чином, кожне значення радонівського образу R (s, φ) є інтеграл 

від тих значень функції f (x, y), які вона приймає уздовж променя l, що 

визначається параметрами s і φ. 

Як приклад обчислимо радонівський образ для двох гаусівських 

імпульсів, описуваних співвідношенням (1.4) : 

 (   )  ∑     { 
(    )

  (    )
 

   } 
    (1.4) 

Підставимо (1.4) в (1.3) та знайдемо: 

 (   )  ∑ √      { 
(    )

  (    )
 

   
}
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Функція (4) і відповідний їй радонівський образ зображені на рис. 1.11.  

 

Рисунок 1.11 – Функція (а) і її радонівський образ (б) 

 

Видно, що функція і радонівський образ зовсім несхожі один на одного. 

Однак між радонівським образом і функцією, що породжує його, є взаємно 

однозначна відповідність, яка і лежить в основі всіх алгоритмів реконструкції 

томографічних зображень [6]. 

  

1.4 Покоління томографів, їх характеристики та класи складності 

Внаслідок вдосконалення технічних засобів, що використовуютьсядля 

побудови томоґрафів, з розвитком відповідних методів реконструкції, 

характеристики томографів покращуються, а їх можливості розширюються 

[4]. 

Порівняємо характеристики комп’ютерних томографів різного 

покоління та типу (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 – Характеристики комп’ютерних томографів 

 

Характеристики 

1-е 

поколі-

ння 

2-е 

поколі-

ння 

3-е 

поколі-

ння 

4-е 

поколі-

ння 

Електронно-

випромінюючі 

томографи 

 

Принцип 

 

Трансляція-ротація 

 

Ротація 

Відхилення 

пучка 

електронів 

Детектори Одинар-

ний 

Серія Дуга  

(30ᵒ-

60ᵒ) 

Коло 

(360ᵒ) 

Півкола 

(210ᵒ) 

Ряди активних 

детекторів 

2 1-2 1-16 1 4 

Кількість 

елементів 

детекції в ряду 

1 3-52 256-100 600-4000 432/864 

Час сканування, 

с 

135-300 5-150 0.4-10 1-5 ≥50мс 

 

Томографи першого покоління(рис. 1.12) містили одне джерело і один 

детектор Х-випромінювання (або 2 детектори для сканування двох сусідніх 

шарів — дуальний детектор) 

 

Рис. 1.12 —Схема сканування об’єкту в томографах 1-го покоління 
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Такі томографи характеризувались простим алгоритмом реконструкції, 

відсутністю впливу на проекційні дані розсіювання Х-променя. Їх 

призначення —діаґностування нерухомих (статичних) біооб’єктів. 

Для другого покоління томографів кількість детекторів зростає до 15 

(при скануванні двох сусідніх шарів їх 30). Характерною відмінністю від 

томографів 1-го покоління є використання віялоподібного пучка (пучок 

розходиться) (рис. 1.13).  

 

Рисунок 1.13 – Схема сканування об’єкту в томографах 2-го покоління 

 

Перші два покоління комп'ютерних томографів були витіснені в кінці 

1970-х років, томографами 3-ого і 4-ого поколінь, які використовуються і 

нині. У томографах 3-ого покоління рентгенівська трубка і сукупність 

детекторів синхронно обертаються навколо пацієнта. Масив детекторів 

покриває повну ширину пучка випромінювання. У томографах 4-го 

покоління елементи детекторів покривають повне коло, охоплюючи отвір 

томографа, і залишаються нерухомими під час сканування [7]. Навколо 

пацієнта  обертається тільки рентгенівська трубка (рис.1.14). Са
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Рисунок 1.14 – Порівняння принципів сканування та реконструкції на КТ 

томографах 3-го (а, б) і 4-го (в, г) поколінь 

У томографах 4-го покоління використовується нерухоме кільце 

детекторів, і дані, зібрані одним детектором, об'єднуються в проекцію з 

різних положень трубки. 

1.5 Огляд та аналіз методів РКТ. Вибір методу для діагностування 

легень 

Рентгенівська комп’ютерна томографія поділяється на наступні 

методи: 

 Послідовна КТ; 

 Спіральна КТ; 

 Багатошарова комп'ютерна томографія (мультиспіральна, 

мультизрізова). 

Проведемо аналіз порівняння вищеперерахованих методів РКТ. 

Послідовна КТ 

Послідовна технологія сканування потребує обов'язкову зупинку 

рентгенівської трубки після кожного циклу обертання [4, 5]. Це необхідно 

для того, щоб встановити її у вихідне положення перед наступним циклом 

сканування. У цей момент стіл з пацієнтом пересувається на необхідну 

відстань, яка називається кроком столу (table feed), для отримання наступної 
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томограми. Величина кроку столу вибирається довільно, залежно від завдань 

дослідження. Вона може бути рівною, меншою або більшою товщини пучка 

рентгенівського випромінювання. При дослідженні грудей і живота часовий 

проміжок між циклами обертання рентгенівської трубки необхідний також 

для того, щоб пацієнт міг зробити вдих чи видих, а потім затримати дихання 

на наступний період сканування. Процес сканування в цьому випадку є 

дискретним, фрагментарним і розділений на окремі цикли, рівні одному 

обороту рентгенівської трубки навколо об'єкта. 

На практиці використовують кілька модифікацій послідовної КТ. Базова 

програма в будь-яких установках для КТ дозволяє побудувати зображення 

поперечного зрізу відразу після закінчення обертання рентгенівської трубки. 

У цьому випадку час отримання зображення складається з часу підготовки 

рентгенівської трубки, часу сканування (обороту трубки навколо об'єкта), 

часу реконструкції томограми і формування томографічного зображення на 

екрані монітора. Зазвичай сумарний час отримання зображення становить 2-

10 с, після чого необхідний часовий інтервал в 5-15 с – для переміщення 

столу з пацієнтом в нову позицію. У програмному забезпеченні ряду апаратів 

така програма позначається як «scan and view» - сканування і зображення. 

Описана технологія дослідження істотно подовжує всю діагностичну 

процедуру. Час між циклами сканування виявляється значно більше часу 

самого сканування. У результаті тривалість дослідження великих 

анатомічних областей, наприклад грудей або живота, досягає 10-15 хв. 

При дослідженні рухомих об'єктів (грудної клітини або живіт) 

традиційна технологія КТ має ще один суттєвий недолік. Необхідність 

затримки дихання перед кожним циклом сканування призводить до появи 

невідповідності прилеглих томографічних зрізів, оскільки глибина вдиху або 

видиху щораз розрізняється [2]. Ця обставина може призвести до пропуску 

невеликих патологічних утворень, наприклад, метастазів в легенях або 

печінки, збільшених лімфатичних вузлів, рентгеноконтрастних каменів і 

сторонніх тіл. Крім того, двомірні реформації при дослідженні грудей і 

Са
чік

 К.
 О

., К
іВР
А, 

20
16



27 

 

живота в інших площинах, відмінних від аксіальної, і тривимірні 

перетворення томограм виявляються неінформативними. 

У більш сучасних апаратах для послідовної КТ створені умови для 

виконання серій послідовних томограм, так званих кластерів (cluster - англ., 

група). Зазвичай одна серія включає від 5 до 10 зрізів. При цьому 

рентгенівська трубка раніше зупиняється перед кожним новим циклом 

обертання для переміщення столу на нову позицію, але весь цикл 

кластерного сканування проводиться на одній затримці дихання. 

Реконструкція зображень на екрані монітора відбувається одночасно зі 

скануванням з невеликою затримкою за часом. Час між циклами обертання 

трубки і, отже, загальний час сканування значно зменшується. Така програма 

позначається в послідовній КТ як кластерне сканування або сканування в 

режимі «scan and scan». Максимальна кількість циклів обертання 

визначається потужністю рентгенівської трубки, можливостями комп'ютера і 

часом, на який пацієнт може затримати дихання. 

Динамічна КТ або динамічне сканування є варіантом послідовної 

технології та передбачає виконання томограм на одному рівні, без зміщення 

столу, через певні, заздалегідь задані часові інтервали. 

Ця технологія використовується для оцінки денситометричних 

показників у процесі накопичення контрастних речовин у тканинах або 

судинах, а також для проведення функціональних досліджень легень, серця і 

деяких інших органів. 

Спіральна КТ 

Спіральне сканування полягає в одночасному виконанні двох дій: 

безперервному обертані джерела випромінювання навколо об'єкта і 

безперервному поступальному русі столу з пацієнтом через вікно гентрі  

(рис. 1.15). У цьому випадку траєкторія пучка рентгенівських променів, що 

проектуються на тіло пацієнта, набуває форму спіралі. Технологія спіральної 

КТ реалізується на установках третього і четвертого поколінь, а також на 

апаратах для багатошарової і електронно-променевої КТ [5]. 
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На відміну від послідовної КТ швидкість поступального руху столу з 

пацієнтом може довільно змінюватися в залежності від завдань конкретного 

дослідження. Тому протяжність зони сканування може бути різною протягом 

однакового часового проміжку. Чим більше швидкість зсуву столу, тим 

більша зона включається в один цикл спірального сканування. Принципово 

важливо, що швидкість зсуву столу може бути в 1,5-2 рази, а в установках 

для багатошарової КТ в 3-5 разів більше товщини томографічного шару без 

істотного погіршення просторової роздільної здатності. 

 

Рисунок 1.15 –Принцип спірального сканування 

Результатом спірального сканування є безперервний обсяг даних, який 

може бути довільно розділений на необхідну кількість зрізів заданої товщини 

за допомогою так званих алгоритмів формування томографічного шару або 

алгоритмів інтерполяції. Розташування будь-якого томографічного шару 

уздовж поздовжньої осі сканування z залежить не від положення 

рентгенівської трубки і детекторів в даний момент часу, а від обраного 

інкремента реконструкції. Останній визначає відстань між 

реконструйованими томограмами і може змінюватися від 0,1 до 30-40 см. 

Кількість томограм може бути більшою, меншою або дорівнювати числу 

обертань рентгенівської трубки навколо пацієнта. Зменшення інкремента 

реконструкції дозволяє збільшити кількість томографічних зображень на 
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одиницю відстані без додаткового опромінення пацієнта, за рахунок 

часткового взаємного накладення томографічних шарів і, отже, підвищити 

роздільну здатність уздовж поздовжньої осі сканування. 

Основна перевага спіральної КТ полягає в значному прискоренні 

процесу сканування, оскільки часові інтервали між окремими циклами 

обертання рентгенівської трубки відсутні. Сканування однієї анатомічної 

області на установках третього або четвертого покоління може бути 

проведено протягом 15-25 с. Це дозволяє збільшити пропускну спроможність 

відділення, створити оптимальні умови для дослідження пацієнтів, що 

знаходяться у важкому стані, у тому числі в ранньому пост-травматичному і 

післяопераційному періоді, хворих з вираженою дихальною або серцевою 

недостатністю, новонароджених і дітей молодшого віку. 

Іншою важливою перевагою спірального сканування є можливість 

проведення ефективних ангіографічних досліджень. При швидкому 

внутрішньовенному введенні водорозчинної контрастної речовини, зазвичай 

через ліктьову вену, сканування вдається здійснити в момент проходження її 

по великих судинах. У результаті власне КТ-дослідження доповнюється 

повноцінною ангіографією, але без складних інвазивних втручань у вигляді 

проведення внутрішньосудинних катетерів і загальної анестезії. В даний час 

КТ-ангіографія широко використовується для оцінки стану великих судин 

грудної порожнини, у тому числі аорти та її гілок, легеневих артерій, 

системних вен. 

Принцип об'ємного або безперервного сканування створює абсолютно 

нові можливості для постпроцесорної обробки отриманих даних, зокрема для 

перетворення аксіальних томограм в багатоплощинні реформації і тривимірні 

зображення. Отримувані зображення не залежать від різної глибини вдиху 

або видиху пацієнта, а можливості побудови томограм з частковим взаємним 

накладанням зводять до мінімуму ступінчасті артефакти, властиві 

багатоплощинним реформаціям при КТ. Результати дослідження в цьому 

випадку стають більш наочними, демонстративними, доступними для 

просторового сприйняття не тільки фахівців рентгенологів, але й лікарів. 
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Високоінформативні багатоплощинні реформації, одержувані при спіральній 

КТ, частково усунули найважливіший недолік методу - обмеження 

діагностичних зображень тільки аксіальної проекцією і максимально 

зблизили можливості КТ і МРТ в цій галузі [5, 6]. 

Варіантом спіральної технології є мультисканування. У цьому випадку 

рентгенівська трубка безперервно обертається навколо об'єкта, але стіл з 

пацієнтом залишається нерухомим або здійснює коливальні рухи вперед-

назад на невеликій ділянці. Мультисканування дозволяє отримувати 

зображення поперечного перерізу об'єкта дослідження в реальному масштабі 

часу. Такий варіант сканування використовується для виконання 

інтервенційних процедур під контролем КТ. Обов'язковою умовою є 

наявність контрольного монітора і засобів управління скануванням 

безпосередньо в процедурній. 

Комп'ютерна томографія легень може проводитися на звичайному 

томографі або на спіральному [2]. Традиційна КТ легень проводиться для 

візуалізації патоморфологічних процесів в легенях. Час дослідження 

становить приблизно 20 хвилин. Під час сканування пацієнту необхідно 

багаторазово затримувати дихання. КТ легень, проведена на спіральному 

томографі, триває всього близько 15 секунд і дихання затримувати потрібно 

одноразово. Такий метод дозволяє оцінювати також і стан лімфатичних 

вузлів органів середостіння. 

Мультиспіральна та мультизрізова комп’ютерна томографія 

(МСКТ) – особливий вид КТ, що забезпечує малий час експозиції і дозволяє 

проводити сканування з дуже високою швидкістю. Цей вид томографії має 

безліч переваг і зміг завоювати довіру провідних фахівців у сфері медицини. 

В результаті даного дослідження пацієнт і його лікуючий лікар отримують 

вичерпну інформацію про стан здоров'я та на основі цих даних можуть 

складати подальшу програму лікування. 

МСКТ замінює відразу декілька діагностичних методик і істотно 

скорочує час обстеження. Сучасний мультиспіральний томограф надає 

максимально чіткі високоякісні знімки, на яких можна детально розглянути 
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саме обстежуваний орган. Ніякі додаткові нашарування не потраплять в поле 

зору томографа, і не будуть відволікати увагу від основної проблеми. 

Найчастіше мультиспіральна комп'ютерна томографія використовується для 

обстеження органів черевної порожнини і таза, а також органів грудної 

клітини. На ринку існують машини з 2, 4, 16, 32, і 64 рядами детекторів. 

Найбільш поширеними є системи з 4 і 16 рядами детекторів, а 

найсучаснішими по праву вважаються системи з 64 рядами детекторів (64-

спіральна КТ) [6]. 

Технічні характеристики комп’ютерного томографа 

Для діагностики органів дихання найчастіше використовують метод 

мультизрізової спіральної КТ. Розглянемо параметри сучасного томографа 4-

ого покоління Toshiba Aquilion CXL (рис.1.16), саме завдяки якому можна 

проводити діагностування за вищерозглянутим методом. 

 

 

Рисунок  1.16 — Toshiba Aquilion CXL 

 

Даний томограф є самою останньою технологічною розробкою 

багатозрізової томографії [7]. Параметри томографа Toshiba Aquilion CXL 

представлені в таблиці 1.2. Toshiba є лідером в КТ технологіях, та має 

наступні переваги: 

 Включає справжній 64 рядний детектор з 64 паралельними рядами по 

0,5 мм; 
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 Дозволяє отримувати 128 окремих зрізів за один повний оберт гентрі за 

0,35 секунди;  

 Колімації зрізів 0,5 мм, 1 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм на вибір в 

залежності від мети дослідження; 

 Високонадійна трубка MEGACOOL; 

 Висока якість 3D реконструкцій сприяють правильності діагностики; 

 Можливості отримання об'ємних зображень в поєднанні з програмним 

забезпеченням дозволяють автоматично виконувати складні 

кардіологічні дослідження. 

 

Таблиця 1.2 – Параметри томографа ToshibaAquilionCXL 

Параметр Позначення 

Кіл-ть детекторів 64 

Кіл-ть зрізів за один повний оберт 64 

Максимальна товщина зрізу, мм 1 

Мінімальна товщина зрізу, мм 0,5 

Діапазон сканування, см 180 

 

Однією з важливих характеристик даного томографа є найнижче 

променеве навантаження на пацієнта, що виконується завдяки застосуванню 

найсучаснішої технології адаптивної ітеративної  реконструкції (AIDR 3D), 

що дозволяє в 4 рази знизити променеве навантаження на пацієнта при будь-

якому КТ дослідженні [7]. 

AIDR 3D являє собою складний алгоритм, який був розроблений для 

роботи в обох вихідних даних (модель сканера та статична модель) і доменів 

відновлення (рис. 1.17).  Са
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Рисунок 1.17 – Алгоритм реконструкції зображення 

 

Цей процес призводить до зниження рівня шуму, що дуже важливо для 

досягнення обстеження низької дози в щоденній клінічній візуалізації. Цей 

ітеративний алгоритм перевершує в усуненні фонового шуму при збереженні 

діагностичної інформації в порівнянні з неітеративними підходами. AIDR 3D 

може бути застосований до всіх режимів збору даних для щоденного 

клінічного застосування і здатний видаляти до 50% шумів зображення, що 

призводить до зниження дози до 75%. 

Для прикладу, розглянемо реконструкцію зображення при діагностиці 

бронхів (рис. 1.18). 

 

Рисунок 1.18 – Приклад AIDR 3D реконструкції. 

 

Зображення, що буде виведене на екран після AIDR 3D реконструкції, 

матиме вигляд як на рисунку 1.19. 
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Рисунок 1.19 – 3D рендер бронхів з кісткою. 

 

З вище сказаного, можна зауважити, що AIDR 3D реконструкція є 

досить інформативним і важливим алгоритмом в діагностиці захворювань 

органів дихальної системи, адже на виході надає більш чітке та точне 

зображення.  

Отже, методи КТ є найефективнішими для діагностики захворювань 

легень але питання про зменшення дозових навантажень випромінювання на 

пацієнта, при збережені необхідної точності дослідження, залишаються 

актуальними.  
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2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ 

ТОМОГРАФІЇ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ЛЕГЕНЬ 

2.1 Характеристики і параметри комп’ютерно-томографічних 

зображень 

Технічні характеристики РКТ повинні забезпечувати комплекс 

досліджень, що відповідають профілю медичного закладу та якість 

зображення, що відповідає світовому рівню. Якість РКТ зображення – є 

найважливішим аспектом при діагностиці [8]. 

Найбільш значними характеристиками є наступні: 

2.1.1 Просторова роздільна здатність 

Просторова роздільна здатність характеризує можливість розрізняти 

дрібні деталі зображення. Розрізняють просторову роздільну здатність  в 

площині томографії і в повздовжній осі пацієнта Z. 

Фактори, що впливають на просторову роздільну здатність  на площині 

– це геометричні параметри томографічного дослідження: розмір фокусуючої 

плями рентгенівської трубки, геометрія випромінювання, відстань між 

елементами детектора, а також величина апертури гентрі і відстань 

переміщення фокусуючої плями під час вимірювання. Просторова роздільна 

здатність оцінюється функцією просторової модуляції (ФПМ), найчастіше 

для значення ФПМ=10%. Це частота, при якій контрастність зображення 

знижується до 10% від максимально можливої. ФПМ розраховується за 

допомогою перетворення Фур’є від функції розподілу точки.  

Просторова роздільна здатність по осі Z, вздовж повздовжної осі 

досліджувального пацієнта залежить від товщини зрізу і профіля чутливості 

зрізу. Профіль чутливості зрізу характеризує відгук томографічної системи в 

площині, перпендикулярній до площини зрізу. Товщина вимірюваних зрізів 

визначається апертурою коліматора. Для підвищення роздільної здатності по 

осі Z застосовуються спеціальні алгоритми реконструкції інформації. 
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Для оцінки роздільної здатності по осі Z розраховується функція 

просторової модуляції (ФПМ). Як і для площини зрізу, для Z-напрямку ця 

функція розраховується з допомогою перетворення Фур'є, проте в даному 

випадку це перетворення береться не від функції розподілу точки, а від 

профілю чутливості зрізу. В більшості випадків цей параметр ігнорують і 

оцінюють товщину зрізу, але в міру поширення досліджень тривимірних 

зразків і тривимірної візуалізації, вимірювання роздільної здатності по осі Z 

набуває все більшого значення. 

Низькоконтрастна роздільна здатність в площині зображення – це 

можливість виявляти деталі на зображенні з низькою контрастністю. Оцінку 

роздільної здатності з низькою контрастністю проводять за допомогою 

фантома з низькою контрастністю, для цього в детекторі і використовуються 

вставки матеріалів з різними значеннями коефіцієнта ослаблення 

рентгенівського випромінювання. 

2.1.2 Матриця зображення і поле огляду 

КТ зображення складаються з квадратної матриці зображень величиною 

від 256 × 256 до 1024 × 1024 елементів зображення, або пікселів. Оскільки 

КТ зріз має кінцеву товщину, кожен піксель представляє собою маленький 

елемент об’єму– воксель [8]. Величина вокселя залежить від величини 

матриці, обраного поля огляду (FOV) і товщини шару (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Пікселі в КТ-матриці (вокселі)  
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При більшості КТ-досліджень воксель має прямокутну форму: Розміри 

пікселя, в площині ХУ, в 10-20 разів менше, ніж товщина шару, виміряна по 

осі Z. Ця анізотропія вокселя може бути зменшена тільки шляхом зменшення 

товщини шару. 

2.1.3 КТ-числа 

Під час реконструкції зображення, кожному пікселю приписуються 

числові значення відповідно до ступеня ослаблення випромінювання в 

вокселі. Щоб зменшити залежність від енергії випромінювання і отримати 

зручні кількісні значення, КТ-числа визначаються за формулою: 

 

                                         КТ = 1000 • (μ * - μводи) / μводи,                          (2.1) 

 

де μводи - лінійний коефіцієнт послаблення для води, µ*-коефіцієнт 

лінійного ослаблення випромінювання, що показує, наскільки послаблюється 

випромінювання шаром даного речовини певної товщини [9]. 

Одиниці КТ-послаблення називають одиницями Хаунсфілда - од. X 

(Hounsfield unit -HU). Числа задані за шкалою, на якій - 1000 являє повітря і 0 

представляє воду. Слід зауважити, що шкала не має верхньої межі. 

Доступний діапазон КТ-чисел відрізняється в залежності від томографа і 

доступної величини біт / піксель (наприклад, від -1024 до 3071 для 12 бітів 

або до 64 500 для 16 біт). Шкала чисел КТ-послаблень показана графічно на 

рисунку 2.2.  
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Рисунок  2.2 – Шкала чисел КТ-послаблення 

Задається значеннями ослаблення для повітря (-1000 од. Х) і води  

( 0 од. Х). М'які тканини займають вузьку смугу навколо значення 50 од. Х. 

2.1.4 Шум зображення 

Шум зображення  характеризується стандартним відхиленням (од. 

Хаунсфілда) і обумовлений флуктуаціями числа рентгенівських квантів, що 

реєструються детектором. Шум зображення залежить від типу детектора, 

його ефективності і чутливості. 

Вплив дози випромінювання на якість зображення при КТ полягає в 

зміні квантового шуму. Залежність дози та електронного шуму полягає в 

тому, що при збільшенні дози в 4 рази вираженість шуму пропорційно 

зменшується в 2 рази і навпаки. Необхідна доза випромінювання для 

отримання якісного зображення вибирається лікарем виходячи із завдань 

конкретного дослідження, попереднього досвіду, відомостей наукової 

літератури, а також з урахуванням конституції пацієнта. Доза опромінення, 

одержувана пацієнтом, прямо залежить від кількості рентгенівського 

випромінювання або сили струму (мА) і часу сканування (с). Два цих 

параметра утворюють величину, відому як експозиція (мАс). 
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Шум квантування можна представити як адитивний дискретний сигнал 

e(nT), що враховує помилки квантування. Якщо d(nT) - вхідний сигнал 

квантування, а F  - його передавальна функція, то маємо наступну лінійну 

модель шуму квантування: 

 

                        (  )   , (  )-   (  ),                                  (2.2) 

 

Лінійна модель використовується для аналітичного дослідження 

властивостей шуму квантування. 

Детерміновані оцінки дозволяють визначити абсолютні межі шуму 

квантування у разі рівномірного квантування: 

 

     , (  )-  
 

 
    

 

 
                                        (2.3) 

 

де b - число розрядів квантування (сигналу (e(nT)), Q  - крок 

квантування m=2 - при округленні, m = 1 - при усіканні. 

Крім експозиції певний вплив на дозу опромінення пацієнта надає 

величина напруги генерування випромінювання (кВт). Збільшення напруги 

призводить до збільшення дози опромінення при незначному зменшенні 

контрасту зображення [9]. Оскільки грудна клітка відноситься до числа 

об'єктів, що мають високу природну контрастність, а артефакти, пов'язані з 

недостатньою твердістю випромінювання спостерігаються досить часто, при 

дослідженні грудної клітки зазвичай застосовують напругу в межах 120-140 

кВт. На рисунку 2.3.зображені аксіальні томограми на рівні правого 
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Рисунок 2.3 – Вплив експозиції на характер зображення грудної 

порожнини при спіральній КТ 

Параметри сканування: напруга 120 кВ, колімація 5 мм, зміщення 

столу 7 мм. Зміна експозиції від 320 мАс до 180 мАс не призводить до 

погіршення якості зображення дихальних шляхів і елементів судинного 

малюнка. 

Вплив величини експозиції і напруги на зображення грудної 

порожнини при послідовній КТ, можна розглядати як аксіальні томограми на 

рівні дуги аорти (колімація 2 мм) (рис. 2.4). Вони виконані при величині 

напруги 120 кВ та експозиції 240 мАс або 80 мАс.  

 

Рисунок 2.4 – Вплив величин експозиції і напруги на зображення 

грудної порожнини при послідовній КТ 

При зменшенні величини напруги до 80 кВ і збереженні експозиції 80 

мАс з'являється виражена зернистість зображення (електронний шум) в 

області задніх відділів грудної стінки. 
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2.1 5 Електронні вікна 

Зображення поперечного зрізу на екрані монітора являє собою 

розподіл різних відтінків сірої шкали, відповідних певним числовим 

значенням коефіцієнтів ослаблення [9]. Обчислювальна машина КТ-

установки здатна розрізнити до 4 тис. значень коефіцієнтів ослаблення і 

представити їх у вигляді 4096 градацій сірого кольору (2
12

 = 4096). Однак 

відтворити всі ці значення на екрані монітора неможливо. По-перше, око 

людини зазвичай сприймає тільки 16-20 градацій сірого кольору. Крім того, 

матриця зображення сучасних відеоконтрольних пристроїв зазвичай включає 

2 562 елементарних осередків - пікселів. Відповідно такі монітори можуть 

відтворити не більш 256 градацій сірого кольору. Число відображуваних 

відтінків теоретично можна збільшити до 512 і навіть до 1024, але це 

призведе до значного подорожчання апаратури і збільшення тривалості 

формування зображення за рахунок більшого обсягу необхідної інформації. 

Характеристики основних електронних вікон наведенні у табл.2.1 [3]. 

На екрані монітора вся гама сірого кольору, що включає 256 градацій, 

розділена на 16 сходинок. Кожна із сходинок включає 16 послідовних 

значень шкали густин (4096/256 = 16). Перехід від матриці томограми, що 

включає 4096 градацій коефіцієнтів ослаблення, до матриці зображення, що 

показує 256 градацій сірого кольору, неминуче призведе до втрати значної 

частини інформації. Контрастна роздільна здатність зменшиться від 0,024% 

(1 / 4096x100%) до 0,4% (1 / 256x100%). 

Для усунення цієї невідповідності застосовують так звані електронні 

вікна. Суть електронного вікна полягає в тому, що заданий діапазон з 256 

градацій сірого кольору може бути безпідставно розміщений на будь-якій 

ділянці шкали Хаунсфілда. При цьому оператор має можливість включати в 

електронне вікно будь-яку частину шкали Хаунсфілда за допомогою зміни 

ширини вікна і його центру. Так, при ширині вікна, рівний 256 HU, кожна 

одиниця шкали буде відображатися однією градацією сірого кольору. У 

цьому випадку всі числа Хаунсфілда, значення яких менші нижньої межі 

вибраного вікна, будуть зображуватися на екрані монітора чорним кольором. 
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Навпаки, числа Хаунсфілда, що перевищують верхню межу вікна, будуть 

зображуватися білим кольором. При візуальному аналізі зменшення ширини 

вікна призводить до збільшення контрастності зображення, в той час як 

збільшення ширини вікна робить зображення менш контрастним. 

Таблиця 2.1 – Характеристики основних електронних вікон. 

Електронне 

вікно 

Назва 

електронного 

вікна 

Рівень вікна Ширина вікна 

М′якотканинне Sowt window +40 350…500 

Легеневе Lung window -700…-800 750…1000 

Плевральне Pleuralwindow -650…-250 1500…2000 

Кісткове Bone window +150…+350 1000…2000 

 

Коефіцієнти ослаблення власне легеневої тканини становлять  

-700...-800 HU. Повітря в просвітах великих бронхів має істотно меншу 

щільність (-1000 HU), у той час як кров у судинах легень - значно більшу (в 

середньому +40 HU). Для отримання оптимального зображення легеневої 

тканини з судинами в ній, бронхами, листками плеври та іншими 

«м’якотканинними» структурами ширина вікна повинна бути збільшена до 

800 ... 2000 HU, а рівень вікна зміщений у бік низьких значень коефіцієнтів 

ослаблення (-300 .. . -800 HU). Такі параметри характерні для легеневого і 

плеврального вікон. 

Легеневе вікно (lung window) характеризується відносно невеликою 

шириною (1000 HU), рівень його відповідає -800 HU. Зображення 

відрізняється високою контрастністю, що дозволяє детально оцінити стан  

легеневої тканини, елементи легеневого малюнка, виявити повітряні 

порожнини в легеневій тканині. Разом з тим надмірна контрастність може 

призвести до спотворення контурів м′якотканинних структур і судин на 

кордоні з легеневою тканиною. Цей ефект особливо важливо враховувати 

при діагностиці стінок бронхів і міждольової плеври. Застосування одного 
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легеневого вікна може привести до помилкового висновку про потовщення 

стінок бронхів і листків плеври при відсутності в них патологічних змін. 

Плевральне вікно (pleural window) характеризується значно більшою 

шириною і більш високими значеннями центру. 

Рівень вікна досягає -250...-500 HU при ширині 1500 ... 2000 HU. У 

цьому режимі контрастність зображення зменшується, що дозволяє 

об'єктивніше оцінювати контури судин і бронхів, грудної стінки і плеври. 

Зменшення ширини вікна підвищує контраст зображення, зниження 

рівня вікна робить зображення більш яскравим, а підвищення рівня - більш 

темним (рис. 2.5) [8]. 

 

Рисунок 2.5 – Установка вікна 

 

Для оптимального контрасту рівні сірої шкали для розгляду та 

фотографування приписуються певним частинам КТ-шкали. Вікно 

характеризується шириною, яка визначає контраст, і рівнем, який визначає 

яскравість. 

КТ-зображення, отримані на звичайних томографах, як правило, 

роздруковують на плівці для їх розгляду. Слід документувати всі завдання 

вікна, які важливі для дослідженої області тіла. Сканування грудної 

порожнини може бути документовано і з легеневою установкою вікна, і з 

м’якотканинною установкою. Може бути додана ще і кісткова установка 

вікна для пошуку метастазів. Виведення на екран двох неперекриваючих 

установок вікна одночасно (наприклад, середостіння і легені) неможливе, так 

Са
чік

 К.
 О

., К
іВР
А, 

20
16



44 

 

як структури з КТ-числами між двома вікнами легко пропускаються. Ця 

техніка подвійного вікна більше не використовується в сучасних СКТ і 

МСКТ і завдяки введенню в практику архівування зображеня і систем 

архівування та зв'язку (PictureArchivingandCommunicationSystems - PACS) все 

більше відходять від роздруківки КТ-зображеня, вважаючи за краще їй пряме 

розглядання на плоских екранах моніторів і збереження даних зображень в 

цифрових архівах. 

2.1.6 Товщина зрізу 

Забезпечення колімації пучка визначає товщину шару. Але, як і в 

звичайній рентгенографії, рентгенівська трубка випускає конусно-розбіжний, 

а не паралельний пучок променів. Щоб отримати зрізи прийнятої однорідної 

товщини, необхідно використовувати коліматори, що розміщені 

безпосередньо позаду трубки. У деяких томографах для подальшої 

оптимізації профілю зрізу є додаткові коліматори, що розміщені за пацієнтом 

перед детекторами. Не дивлячись на ці заходи, на практиці ніколи не 

отримують зрізи, обмежені паралельними площинами, але в них завжди 

включені прилеглі частини об'єкта. Крім того, через скінченні розміри 

фокуса трубки є область за межами первинного пучка, на яку падає 

випромінювання меншої інтенсивності. Ця область називається пенумбра 

(рис. 2.6а). 

Вплив цих ефектів на зріз можна описати, використовуючи поняття 

профілю чутливості зрізу (Section Sensitivity Profile - SSP), або профіль шару 

(slice profile) (рис. 2.6), який показує, який внесок в зображення вносить 

точка в об'єкті залежно від її відстані від центру зрізу. Ідеальний профіль 

зрізу прямокутний з шириною, що відповідає заданій товщині зрізу, і в цьому 

випадку всі крапки поза зрізом не вносять вкладу в вимірювані ослаблення, 

тоді як всі точки всередині зрізу вносять однорідний внесок в КТ-числа. 

Реальний профіль зрізу має закруглені краї. Це означає, що прилеглі області 

також вносять слабкий внесок в зображення. У той час як профіль товстого 

зрізу (7-10 мм) відповідає ідеальній прямокутній формі, тонкі зрізи більше 

відповідають дзвіноподібній формі (рис. 2.6 б). У клінічній практиці 
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наявні«хвости» тонких зрізів тільки незначно впливають на якість зображень, 

так як більш важливим є зменшення ширини профілю, що веде до 

поліпшення роздільної здатності по осі Z [8]. 

 

Рисунок 2.6 –  Профіль чутливості 

 

Внаслідок особливостей геометрії пучка випромінювання в сканування 

включаються області, розташовані поза обраної товщини шару (рис. 2.6 а). 

Це призводить до закругленого профілю чутливості шару, який наближається 

до ідеальної прямолінійної форми тільки в разі товстих шарів (рис. 2.6 б). 

Ефективна товщина шару (або ширина зрізу SW) може бути виміряна як 

ширина профілю шару на рівні половини його максимальної висоти і 

отримала назву повної ширини на рівні півмаксимума (FWHM) або як 

ширина, що містить 90% площі під графіком, яку називають повною 

шириною на 1 / 10 площі (FWTA) (рис. 2.6 в). 

Ширина профілю чутливості також відомо як ефективна товщина 

зрізу, або ширина зрізу (Section Width - SW). При звичайній КТ вона 

дорівнює, за визначенням, колімації зрізу (Section Collimation - SC), або 
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номінальній товщині шару. Однак потрібно зазначити, що ефективна 

товщина шару не еквівалентна колімації зрізу при СКТ. Це найбільш часте 

вимірювання для визначення роздільної здатності по довгій осі пацієнта (вісь 

Z). Більш сувора міра ширини профілю зрізу- ширина, що містить 90% площі 

під графіком, - називається повною шириною на 1/10 площі (Full Width at 

Tenth Area - FWTA). FWTA показує ширину, на якій елементи об'єкта, 

розташовані поза зрізом, вносять внесок, що становить рівно 10%, в КТ-

числа. FWHM і FWTA мають подібні значення при звичайній КТ, коли 

вибираються товсті шари, але вони помітно відрізняються при СКТ і в 

випадках тонкої колімації при звичайній КТ. Ще одне недавно запропоноване 

вимірювання - індекс якості профілю шару (Slice Profile Quality Index - SPQI). 

Він описує відсоток площі під профілем чутливості зрізу, яка міститься 

всередині ідеального прямокутного профілю зрізу тієї ж ширини [8]. 

2.1.7 Частковий об'ємний ефект 

КТ-число пікселя визначається ослаблення рентгенівського 

випромінювання, яке проходить у відповідному вокселі. Якщо тканини з 

різними властивостями ослаблення випромінювання займають один і той же 

воксель (наприклад, кровоносні судини і легенева тканина), результуюче КТ-

число буде з хорошим наближенням представляти суму різних значень 

ослаблення (частковий об'ємний ефект або часткове об'ємне усереднення): 

 

                                      СТ=v1×CT1+v2×CT2+ ... ,                                    (2.4) 

 

де СТ1, СТ2 - ослаблення рентгенівського випромінювання, та сума 

елементів часткового об'ємного ефекту vi становить 1. 

З огляду на набагато більший розмір вокселя по осі Z, ніж в площині 

XY, колімація зрізу вносить більший внесок в частковий обсяговий ефект, 

ніж поле огляду або розміри пікселя (рис. 2.7). 
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Рисунок 2.7— Частковий об'ємний ефект.  

 

Внаслідок конфігурації пікселя, на КТ-числа вокселя впливає не тільки 

досліджувальний об'єкт, але також прилеглі структури (наприклад, паренхіма 

легень) [8]. Це створює ефект усереднення, який спотворює КТ-числа 

вокселя. 

На основі вище сказанного можна представити структурну схему 

алгоритму обробки інформації (рис. 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Алгоритм обробки інформації 

Збір даних полягає в тому, щоб обрати необхідний розмір вокселя 

(досліджуваної області), щоб побачити патологію. Реєстрація і передача 

полягає в тому, щоб детектори зареєстрували інтенсивність випромінювання 

під різними кутами повороту рентгенівської трубки. Прийом і накопичення. В 
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залежності від кількості проекцій відбувається реконструкція зображення та 

накопичення діагностичної інформації для кожної точки, по якій і робиться 

подальший аналіз. Обробка даних та аналіз результатів – це реєстрація вже 

діагностичної інформації, на основі якої після кодування та передачі, 

відбувається її збереження та вивід на екран. 

Для отримання достовірної інформації важливим є забезпечення 

механічних параметрів РКТ. 

Серед механічних параметрів РКТ важливі конструктивні параметри, що 

визначають можливість дослідження пацієнтів різної ваги і розмірів, 

наприклад, апертура гентрі. Так останні сучасні моделі мають апертуру до 

70 см. Цей розмір достатній для більшості досліджень дорослого населення. 

В таблиці 2.2 представлені основні характеристики РКТ та їх влив на 

процес діагностики [11]. Параметри враховуються при різних кількостях 

лінійок детекторів: 16, 32 та 64 ряда. 

Таблиця 2.2 – Основні характеристики РКТ та їх вплив на процес 

діагностики. 

Найменування 

параметра, 

одиниці 

вимірювання 

Кількість лінійок  

детектора 

Пояснення 

≤16 ≤32 ≤64 

1 2 3 4 5 

Гентрі, розмір 

апертури, мм 

700 700 700 Збільшення розміру 

апертури понад 700мм 

недоцільно 

Кут нахилу гентрі, 

не менше, град. 

±30 ±30 ±30 Не має вирішального 

значення при виборі 

моделі РКТ. 

Маса об’єкта, не 

більше , кг 

200 200 200 Практично не впливає 

на вибір моделі РКТ. 

Визначає навантаження 

на перекриття 

медичного закладу. 

Індикатор контроля 

затримки дихання 

- + + Важливий при 

дослідженні легень. 
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Продовження таблиці 2.2. 

1 2 3 4 5 

Рентгенівська 

трубка 

    

Теплоємність анода, 

Дж/к, не більше 

5,0 7,0 7,5 Характеризує 

довговічність 

рентгенівської трубки. 

Максимальна 

швидкість 

охолодження анода, 

сек, не більше 

0,8 1,680 1,680 Характеризує граничне 

навантаження на апарат 

і пропускну здатність 

РКТ. 

Розмір фокусуючої 

плями, мм, не 

більше 

0,5х1.2 0,5х1.2 0,5х1.2 Фокусна пляма 

меншого розміру 

переважніше для 

виконання тонких зрізів 

з високою роздільною 

здатністю. 

Рентгенівський 

випромінювач 

    

Максимальний 

анодний струм, не 

більше, мА 

345 500 600 Визначає потужність 

дози при дослідженні. 

Діапазон анодної 

напруги, В 

80-130 80-135 80-140 Значення анодної 

напруги понад 140 кВ 

призводить до 

погіршення 

контрастності 

зображення, а нижче 

80кВ– до підвищення 

дози опромінення. 

Час повного оберту 

блоку рентгенівська 

трубка – кільце 

детекторів, сек/об. 

0,5-2 0,5-2 0,33-2 Швидкість обертання 

повинна забезпечувати 

якісне зняття 

показників. 

Кількість зрізів при 

одному оберті блоку 

детектор – 

рентгенівська 

трубка 

16 32 64 Визначається обраною 

кількістю лінійок 

детектора. 
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Продовження таблиці 2.2 

Найменування параметра, 

одиниці вимірювання 

Кількість лінійок детектора 

≤16 ≤32 ≤64 

Стіл пацієнта    

Повздовжнє переміщення декі 

столу, не більше , см 

150 150 150 

Діапазон вертикального 

переміщення столу, см 

30-100 30-100 30-100 

Точність позиціювання, не гірше, 

мм 

±0,5 ±0,25 ±0,25 

Панелі керування гентрі і столом 

пацієнта 

+ + + 

Швидкість горизонтального руху 

столу при позиціюванні, мм/сек 

10-100 10-100 10-100 

Спіральне сканування    

Мінімальна тривалість повного 

сканування, сек 

0,6 0,6 0,6 

Максимальна тривалість повного 

сканування, сек 

1,5 1,5 1,5 

Максимальна тривалість 

неперервного спірального 

сканування, сек 

100 100 100 

Мультисканування, кількість 

сканувань, не більше 

10 10 10 

Максимальне поле зору, не 

більше, мм 

500 500 500 

Пітч, мм/товщина зрізу, число 

зрізу 

1-2.0 0,5-2,0 0,5-2,0 

Кількість реконструйованих 

зображень в сек ( при матриці 

512х512) Зображення/сек 

10 16 20 

Тривалість реконструкції 

зображення (матриця 512х512), не 

більше, сек/зобр 

1,0 1,0 1,0 

Параметри зображення    

Діапазон товщини зрізів, мм 0,5-10 0,5-10 0,4-10 

Матриця збору інформації, 

піксель 

512х512 512х512 512х512 

Матриця зображення, піксель 1280х1024 1280х1024 1280х1024 

Низькоконтрастна роздільна 

здатність при рівні контраста 

0.3%, при дозі ≤20мГн, мм 

3 3 3 

Са
чік

 К.
 О

., К
іВР
А, 

20
16



51 

 

З вище перерахованих параметрів можна зробити висновок, що для 

діагностики захворювань легень слід застосовувати томографи, детектори 

яких мають 64 лінійки, адже наявність в них індикатору контроля затримки 

дихання є важливим фактором при діагностиці захворювань органів дихання. 

Також, томографи з 64 рядами детекторів мають більшу кількість 

реконструйованих зображень в секунду, що є суттєвою перевагою при даній 

діагностиці. 

2.2 Введення контрастної речовини (КР) 

Роздільна здатність є найважливішою характеристикою будь-якого 

методу медичної візуалізації. Вона залежить від технічних параметрів 

діагностичного приладу і природної контрастності тканин, яку здатний 

розрізнити даний метод. У рентгенології контрастність зображення 

визначається різницею в поглинанні тканинами енергії рентгенівського 

випромінювання.  

На рисунку 2.9 показано, як виглядає зображення при введені 

контрастної речовини. 

 

Рисунок 2.9 – Знімок легень на томограмі 
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Навіть дуже дрібні об'єкти, якщо вони затримують рентгенівські 

промені, добре відображаються на тлі прозорих для рентгенівських променів 

тканин завдяки великій різниці в контрастності. Тому метою штучного 

контрастування є максимальне збільшення відмінності в поглинанні 

рентгенівського випромінювання тканинами. 

Дозування 

Розрахунок дози контрастного препарату здійснюється виходячи з маси 

тіла пацієнта і поставленої діагностичної задачі. У більшості випадків гарна 

якість контрастування отримують при введенні 1,2 мл препарату на 1 кг маси 

тіла пацієнта з концентрацією йопромід 0,623 г / мл. При цьому вдається 

домогтися поєднання оптимального контрастування судин і добру 

переносимість КР [12]. 
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3 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБРАЗІВ 

3.1 Алгоритм реконструкції КТ-зображень 

Сигнали, зареєстровані детекторами під час сканування, піддаються 

попередній обробці, щоб компенсувати неоднорідності системи детекторів і 

корегувати артефакти, обумовлені підвищенням жорсткості випромінювання 

всередині тіла обстежуваного. Дані, отримані після різних кроків корекції і 

перетворень інтенсивності сигналу в значення ослаблення рентгенівських 

променів, називають вихідними КТ-даними (рис. 3.1).  

 

Рисунок 3.1 – Етапи реконструкції КТ-зображень 

 

Отримавши вихідні дані, наступним етапом реконструкції є розв’язання 

прямої та зворотньої задачі КТ. 

Для математичної реконструкції зображень в томографії застосовують 

пряме та зворотнє перетворення Радону, що і являє собою розв’язання прямої 

та зворотньої задачі КТ. Пряма задача – отримання проекції образу під 

різними кутами ( рис. 3.2), зворотна – накладання проекцій (за прямою 

проекцією) на пустий образ під відповідними кутами, і результатом цього є 

сумарний вихідний образ (рис. 3.3). 

Для пояснення суті методу розглянемо спочатку процедуру отримання 

прямої проекції. 
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Рисунок 3.2 – Пряма проекція  

Нехай нерівномірність томографічного розтину задана питомим 

послабленням інтенсивності РТГ променя   , віднесеним до одиниці площі, 

представляє собою квадрат (рис.3.3). Для простоти ілюстрації вважатимемо, 

що питоме послаблення     . 

Тоді при покроковому русі системи РТГ трубка – детектор отримаємо 

пряму проекцію сумарного послаблення інтенсивності РТГ променя    . При 

оберті системи трубка – детектор на     аналогічним чином отримаємо 

проекцію     на вісь х2., при оберті на певний кут    
 
отримаємо проекцію 

   .  На практиці таких проекцій (при певному кроці     оберту системи 

трубка – детектор) знімають декілька десятків, що забезпечує задовільну 

роздільну здатність реконструйованого образу. 

Для пояснення методу зворотної проекції розглянемо фантом (рис.3.3). 
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Рисунок 3.3 – Зворотна проекція 

 

Для отримання реконструйованого образу потрібно на пустий фантом 

спроеціювати проекції, отримані методом прямої проекції. На рисунку 3.3 

зображено дві проекції  (  ),  (  ), які було отримано на рисунку 3.2. 

Ці проекції переносяться на пустий фантом. В місцях накладання різних 

проекцій значення     додаються. На рисунку 3.3 вже з двох проекцій 

отримаємо образ квадрата (рис.3.2) з сумарним коефіцієнтом послаблення 

    . При великій кількості зворотних проекцій контраст отриманого 

квадрата (відносно «хвостів» з коефіцієнтами А) збільшується. 

При реконструкції томографічних образів поширене явище 

зіркоподібного артефакту. 

Метод прямої – зворотної проекції зустрічає труднощі при отриманні 

реконструйованого образу, коли коефіцієнти послаблення для різних 

графоелементів шуканого образу дуже сильно розрізняються. Так, на 

рисунку 3.4 зображено два графоелементи. Квадрат, для якого на проекціях 

   дорівнює 2 та круг невеликого радіусу, але зі значенням    на проекції, що 

дорівнює 100. 
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Рисунок 3.4 – Пряма проекція 

 

В цьому разі зворотна проекція від двох проекцій  (  ),  (  ) має такий 

вигляд (рис. 3.5): 

 

Рисунок 3.5 – Зворотна проекція 

Враховуючи обмежений динамічний діапазон зображення та нормування 

результатів накладання зворотних проекцій (при яких хвости з       не 

повинні бути помітними на реконструйованому образі) маленький 

графоелемент з рівнем «сірого» 100 на проекції при зворотній проекції 

«засвітлює» екран (фантом). На результуючому фантомі відобразиться тільки 
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цей елемент, в той час як квадрата не буде видно. Це відповідає засліпленню 

ока, викликаному поглядом на сонце, коли око крім сонця нічого вже не 

бачить. Тому цей артефакт (перешкоду штучного походження, зумовлену 

обраним методом реконструкції і відображення) називають «зіркоподібним». 

Для візуалізації зіркоподібного артефакту та методів боротьби з ним 

використовують попередню фільтрацію кожної проекції фільтром, який має 

коефіцієнт передачі (рис.3.6) (RAMP фільтр). 

ωx 

   

ǀKRAMPǀ 

ϕRAMP 
ωB 

 

Рисунок 3.6 – RAMP фільтр  

Імпульсна характеристика такого фільтру представлена на рисунку 3.8.  

x

   

gRAMP(x)

1

-1/3 -1/3
0

 

Рисунок 3.7 – Імпульсна характеристика RAMP фільтра  

 

Виходячи з визначення імпульсної характеристики, видно, що дуже 

велике значення   на вході фільтра дасть 1 на його виході. Крім того, 

наявність від'ємних хвиль за першим елементом (рис.3.7) частково компенсує 

«хвости» зворотної проекції для інших проекцій центрального сегмента.  

На практиці використовують наближення імпульсної характеристики у 

вигляді трьох дискретних відліків [-1, 3, -1], що достатньо добре зменшує 

дуже високі викиди   на проекції   . 
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Для прикладу розглянемо реконструкцію зображення методами прямої 

та зворотної проекції на моделі легенів. Вихідні параметри: кількість 

детекторів – 64, кількість проекцій – 60, кут між проеціями – 6ᵒ, RAMP–

фільтра з імпульсною характеристикою [-1; 3;-1] (номер нульового відліку 

=2). Для прикладу задамо на круглому фантомі питоме послаблення легень  , 

та дві неоднорідності малого радіусу більшої інтенсивності (у вигляді кругів)  

    

Кандидатом технічних наук, доцентом кафедри РОС Сушко Іриною 

Олександрівною було надано спеціальну програмну реалізацію  (мова 

програмування C) алгоритму реконструкції образу, за допомогою якої 

побудуємо вихідний образ, та отримаємо наступні проекції (рис. 3.8): 
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Рисунок 3.8 —  Проекції образу за методом прямої проекції під різними 

кутами 

Для ілюстрації роботи методу було проведено розкладання образу та 

подальша його реконструкція з використанням 60 проекцій та 64 детекторів. 

На рис.3.9 представлено деякі з них. Кожна проекція є відображенням 

значення питомого послаблення інтенсивності рентгенівського 

томографічного  променя, що проходить через об’єкт під певним кутом до 

нульового положення системи РТГ трубка – детектори. 

За рахунок накладання проекцій, отримаємо наступні реконструйовані 

зображення образу (рис. 3.9): 

 

Рисунок 3.9 – Метод прямої-фільтрованої зворотньої проекції 
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Як було зазначено вище, при наявності в об’єкті декількох 

неоднорідностей, що мають значну різницю за значеннями питомого 

послаблення РТГ променя (наприклад, в легенях, це може бути патологія), 

метод прямої-зворотної проекції при реконструкції образу втрачає 

ефективність та інформативність. 

Як видно з рис. 3.9 а, при реконструюванні даного образу присутнє 

явище зіркоподібного артефакту – неоднорідність в легенях «засвічує» все 

зображення, суттєво втрачається інформація про образ в цілому.  

Для подолання ефекту зіркоподібного артефакту було застосовано 

фільтрування проекцій за допомогою операції згортки імпульсної 

характеристики RAMP-фільтру  (з дискретними відліками [-1, 3, -1]) та 

кожної проекції образу і накладання їх на пустий образ. На рис. 3.9 б 

відображено результат реконструкції даного образу за допомогою методу 

фільтрованої зворотної проекції.  

Результатом є чіткіше виявлення границь неодноріностей об’єкту та за 

рахунок зменшення динамічного діапазону відображення – можна 

спостерігати повну чітку картину образу.  

В сучасній РТГ томографії метод прямої – фільтрованої зворотної 

проекції є основним методом реконструкції зображень. 

Метод реконструкції в області перетворення Фур'є 

Для реконструкції в області перетворення Фур'є використовується 

зв’язок між двовимірним спектром картини розподілення   в 

томографічному розтині і одновимірними спектрами проекцій. 

Так, якщо знайти перетворення Фур'є усіх проекцій і розмістити їх під 

тими самими кутами до базової осі координат (на площині перетворення 

Фур'є), що й проекції відносно базової осі в натуральних координатах, то 

отримаємо (з точністю до константи) двовимірне перетворення Фур'є 

томографічного розтину (рис. 3.10) . 
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Рисунок 3.10 – Перетворення Фур’є : а) одновимірний спектр проекції; 

б),в)двовимірний спектр проекції    

Тобто розтин спектра фантому     (       ) вздовж осі     з точністю 

до константи   співпадає зі спектром проекції    (    ). 

Таким чином, зворотнє перетворення Фур'є від фантома, утвореного 

одновимірними перетвореннями Фур'є від проекцій (рис.3.10в) з точністю до 

константи співпадає з картиною розподілу  (   ) на рисунку 3.10а. Фур'є 

відображення внутрішньої структури об’єкту буде матиме чіткі границі 

неоднорідностей – як результат, даний метод має високу роздільну здатність. 

(рис. 3.11).  
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Рисунок 3.11 – Реконструкція в області перетворення Фур'є 

 

Метод двовимірного перетворення Фур’є для реконструкції зображень 

широко використовується в сучасних томографічних системах відображення 

(КТ, МРТ і т.д.). Недоліком даного методу є складність математичної 

обробки результатів, більший (у порівнянні з іншими методами 

реконструкції) час обробки, як результат – складніша апаратна реалізація та її 

вартість. 

3.2 Розрахунок розмірів об’єкта і вокселя. 

Томографія дозволяє отримати тривимірну модель досліджуваного 

об'єкта, а також картину його перетину будь-якими площинами. 

Томографічне дослідження складається з трьох основних етапів: 

1. Отримання знімків об'єкта. Досліджуваний об'єкт, розміщений між 

джерелом і детектором, нерухомий, кільце детекторів також нерухоме, а 

джерело випромінювання  автоматично повертається з невеликим кроком 

навколо осі об’єкта на 360 ° (рис. 3.12) [2,8].  
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Рисунок 3.12 – Спрощений процес отримання знімків 

(розмір детектора 4х4, розмір вокселя 4х4х4) 

При цьому в кожному положенні джерела і детектора робиться знімок 

об'єкта. Для отримання моделі всього об'єкта необхідно, щоб він повністю 

був присутній на всіх знімках. 

2. Томографічна реконструкція. На цьому етапі обробляються отримані 

рентгенівські знімки об'єкта і генерується тривимірна модель об'єкта, тобто в 

кожній точці (вокселі) тривимірного простору, в якій проводиться 

реконструкція, визначається значення по шкалі сірого, що відображає 

ослаблення рентгенівського випромінювання відповідним фрагментом 

об'єкта (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13 – Спрощений процес  

томографічної реконструкції одного шару 
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На рисунку 3.14  приведено графічне пояснення принципу 

томографічної рекнструкції. 

 

Рисунок 3.14 – Графічне пояснення принципу томографічної 

реконструкції 

Загальна кількість положень, в яких робляться знімки об'єкта, 

вибирається в залежності від кількості пікселів детектора, необхідної якості 

моделі і може становити від декількох сотень до декількох тисяч [2]. 

3.Дослідження моделі об'єкта. На цьому етапі переходять до роботи з 

отриманою моделлю, для чого використовується спеціальне пропрограмне 

забезпечення. Для зручності сприйняття шкалою сірого можна поставити у 

відповідність довільну колірну шкалу або, іншими словами, певним 

градаціям сірого привласнити необхідний колір, при цьому можливі 

градієнтні переходи.  

Після всього вище сказаного, постає питання, а як  визначити ту 

найменшу область, яку ми можемо зареєструвати? Ці розміри визначають 

якість медичного дослідження, оскільки дозволяють виявити патологію на 

ранніх стадіях та етапах. Тому питання визначення мінімальних розмірів 

патології досліджувального об’єкта є актуальним. 
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Знаходження діапазону розмірів об’єктів 

Сформулюємо задачу таким чином: визначити діапазон розмірів 

об'єктів, які можуть бути досліджені, і відповідні розміри вокселя отриманої 

моделі (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1—Умовні позначення вихідних даних і шуканих величин 

Параметр Позначення Значення 

Вихідні дані  

Ширина детектора, мм Wд 0,625 

Довжина детектора, мм lд 40 

Відстань від трубки до детектора, см H 70 

Відстань від трубки до досліджуваного 

об’єкта, см 

g 15 

Мінімальний зазор між трубкою та 

об’єктом(детектором і об’єктом) для 

забезпечення можливості повного оберту, см 

d 2 

Розмір пікселя детектора, мкм P 140 

Знайти 

Ширина об'єкта, мм W0  

Довжина об'єкта, мм l0  

Розмір вокселя, мкм V  

 

Прийняті припущення 

При визначенні розмірів об'єкта і вокселя будемо використовувати такі 

припущення: 

1. Досліджуваний об'єкт – легені,що нагадують половини вертикально 

розсіченого конуса. 

2. Об'єкт і детектор в процесі томографії нерухомі. 

3. Рентгенівська трубкаобертається на 360°. 

4. Об'єкт знаходиться по центру випромінювання. 

5. Необхідно отримати модель досліджувальної області. 
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Виведення формул для розрахунку розмірів об'єкта і вокселя 

Позначимо геометричні розміри (параметри) легенів як трикутник LMN 

(рис. 3.15), а геотметричні розміри відстані від випромінювача до детектора 

представимо трикутником AJK, де відстань від випромінювача до детектора 

Н (сторонаAD). Ширина  лінійки детекторів 2DE, довжина лінійки детекторів 

JK (рис. 3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Графічне пояснення до виведення формул для розрахунку 

розмірів об'єкта і вокселя 

 

Виходячи з подібності трикутників АВС і АED: 

  

  
 

  

  
 

Звідси: 

   
     

  
 

   

 √   
   

 

 
   

√       
 

 

Знаючи ВС, знайдему ширину досліджуванюї області: 

                                      
    

√       
                            (3.1) 

Виходячи з подібності трикутників AFG іAJK: 
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Звідки: 

                                             
.  

  

 
/  

 
                                   (3.2) 

Підставимо (3.1) в (3.2) та знайдемо довжину об’єкта:  

 

                                        
   

 
 

     

 √       
                          (3.3) 

 

Умова виконання обмежень на розміри об’єкта є необхідною, оскільки в 

процесі діагностики, для якісного зчитування на розпізнавання томограми, 

повинен бути віялоподібний пучок, який охоплює всю досліджувальну 

область. 

Беручи до уваги, що при обертанні на 360° рентгенівська трубка і 

детектор не повині зачіпати досліджуваний об'єкт, отримаємо наступні 

обмеження на розміри об'єкта: 

 Wо < 2(g– d); 

 Wо < 2(H– g– d); 

 lо < 2(g– d); 

 lо < 2(H – g – d). 

 

Розмір вокселя розраховується як відношення розміру пікселя до 

геометричного збільшення M (M = H / g): 

 

                                              
 

 
 

  

 
                                            (3.4) 

Розраховані значення розмірівоб’єкта зведемо до таблиці 3.2, при 

розрахунках брали різну довжину детекторів, бо від неї залежить чутливість. 

Розрахунки приведені в додатку Б. 
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Таблиця 3.2—Результати розрахунку 

Параметр Значення 

Розмір об’єкта  

При ld=40мм 

W0 0,14×10
-3 

м 

l0 3,83×10
-6

 м 

При ld=20мм 

W0 0,14×10
-3 

м 

l0 1,92×10
-6 

м 

При ld=10мм 

W0 0,14×10
-3 

м 

l0 95,66 ×10
-6 

м 

Розмір вокселя 

V 30×10-6 м 

 

Як видно з таблиці 3.2, при різній кількості детекцій ширина 

досліджувальної області патології об’єкта залишається незмінною, тому що, 

рентгенівський пучок випромінювання охоплює зону детектора, довжина 

якого не впливає на розрахунок ширини досліджувальної області патології. 

До таблиці 3.3 зведені результати обмеження на розміри об’єкта. 

Таблиця 3.3 – Обмеження на розміри об’єкта. 

Розмір об’єкта Критерій Обмеження 

W0 <2(g– d) 0,26 

W0 <2(H– g– d) 1,06 

l0 <2(g– d) 0,26 

l0 <2(H– g– d) 1,06 

Детектори томографа дуже чутливі. Вони уловлюють різницю щільності 

структур меншу ніж 1% та забезпечують високу інформативність 

одержуваного зображення. Чутливість детекторів і роздільна здатність 

коліматорів залежать від величини отвору гентрі. Коліматори призводять до 
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зменшення випадкових складових у детектуючому сигналі, однак при цьому 

знижується чутливість томографа і на порядок збільшується час накопичення 

необхідного обсягу інформації. 

3.3 Дозові навантаження при КТ-дослідженнях 

Основними параметрами протоколу КТ-дослідження, що впливають на 

дозу опромінення, є: сила струму в рентгенівській трубці; час ротації, т. е. 

повного (на 360°) оберту рентгенівської трубки навколо детекторів і об'єкту 

сканування; напруга в рентгенівській трубці; колімація зрізу; пітч; кількість 

повторних сканувань (наприклад, до і після внутрішньовенного введення 

контрастної речовини). 

Ефективна доза опромінення при рентгенографії КТ грудної порожнини 

- 6,8 мЗв [13, 15]. 

Розглянемо вимірювання комп'ютерно-томографічного індексу дози 

(CTDI), що є мірою поглиненої дози опромінення в одному томографічному 

зрізі. Для цього на консолі томографа встановлюють параметри протоколу 

дослідження, для якого необхідно виміряти дозу опромінення, позиціонують 

фантом в центрі апертури гентрі, а іонізаційну камеру почергово в одному з 5 

отворів фантома (один отвір в центрі і 4 по периферії на 0°, 90°, 180° і 270°), 

виконують одиночний КТ-зріз в послідовному режимі і знімають показання 

дозиметра.  

Розглянемо розрахунок ефективної дози опромінення при проведенні 

КТ-дослідження органів грудної порожнини у дорослої людини  на 

багатозрізовому сканері, що дозволяє отримати 6 зрізів за одну ротацію. 

Технічні параметри дослідження: напруга в трубці – 130 кВ, анодний 

струм –150 мА, час ротації – 0,8 с, кількість сканованих за одну ротацію 

зрізів – 6, колімація одного зрізу – 0,3 см, зсув столу за ротацію - 2,7 см, 

довжина області сканування – 31 см [15]. 

Центр активної зони (середина довжини) іонізаційної камери повинен 

збігатися з площиною зрізу, а також повинні виконуватись наступні умови: 
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- Одиночний зріз (одиночна повна ротація рентгенівської трубки) без 

зсуву столу ( в режимі послідовного сканування) при параметрах протоколу 

КТ-дослідження, для якого необхідно виміряти дозу опромінення; 

- Зняття показання дозиметра і розділення його на загальну колімацію 

пучка рентгенівського випромінювання N · Т, в результаті чого отримаємо 

значення CTDI в центрі фантома (далі - CTDIc) (3.5): 

      
 

   
 ∫  ( )     (   ) 

     

     

                         (   ) 

де D (z) - профіль дози уздовж осі сканування z, перпендикулярної 

площині зрізу; N - число каналів збору інформації (кількість сканованих за 

одну ротацію зрізів). У разі послідовної і спіральної технології сканування 

N=1,  при багатозрізовій технології сканування – N> 1; Т - товщина зрізу, яка 

визначається фізичною колімація (см) [13, 14, 15]. 

Обмеження інтегрування межами від -50 мм до +50 мм обумовлено 

використанням іонізаційної камери з довжиною зони вимірювання 10 см. 

Оскільки поглинена доза при КТ розподіляється в поперечному зрізі 

об'єкту сканування нерівномірно (зменшується від периферії до центру), 

можна розрахувати зважене значення CTDI, що характеризує усереднену 

поглинену дозу опромінення в томографічному зрізі (3.6): 

      
 

 
       

 

 
         (   )                              (   ) 

               

де CTDIc- значення СTDI в центрі фантома (мГр); CTDIp- значення CTDI 

на периферії фантома (мГр).  

В результаті вимірювань показання дозиметра в центрі фантома склало 

11,6 мГр. Тоді за формулою (3.5): 

CTDIc = 11,6 / (6 × 0,3) = 6,4 (мГр). 

Показання дозиметра на периферії фантома склали: на 0° — 22,7 мГр, на 

90° — 21,9 мГр, на 180° — 20,1 мГр, на 270° — 22,0 мГр,  тоді середнє з 

чотирьох значень CTDI на периферії фантома СТDIp=21.7 мГр. 
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Тоді за формулою (3.5):  

CTDIp =21,7 / (6 × 0,3) = 12,1 (мГр). 

Підставимо значення у формулу (3.6): 

CTDIw = 1/3 × 6,4 + 2/3 × 12,1 = 10,2 (мГр). 

Пітч - це відношення зсуву столу за повну (360°) ротацію рентгенівської 

трубки до загальної колімації пучка рентгенівського випромінювання. Пітч 

(далі - р) розраховують за формулою: 

  
  

    
                                                       (   )  

 

де Δd - зрушення столу за повну ротацію; N - число каналів збору 

інформації (кількість сканованих за одну ротацію зрізів); Т - товщина зрізу, 

яка визначається фізичною колімація (см). 

Дозиметричним параметром, що враховує вплив пітчу на дозу 

опромінення, є об'ємний зважений CTDI (далі - CTDIvol), який розраховують 

за формулою: 

                                               
     

 
 (   )                                          (   )   

 

де CTDIw – зважений CTDI, мГр, р – пітч. 

Відповідно до формули (3.7) пітч: 

р = 2,7 / (6 × 0,3) = 1,5. 

За формулою (3.8): 

CTDIvol = 10,2 / 1,5 = 6,8 (мГр). 

 

Для характеристики поглиненої дози опромінення за всіх КТ 

дослідження розраховують параметр DLP за формулою: 

    ∑       
 

   (      )                             (   ) 
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де DLP – добуток дози на довжину, мГр*см; CTDIvol - об'ємний 

зважений CTDI, мГр; L – довжина області сканування. Для порівнянності 

результатів дозиметрії на різних сканерах при розрахунку DLP 

використовували такі значення довжини зони сканування, відповідні людині 

середнього зросту і маси тіла: головний мозок – 12 см, шия – 12 см, грудна 

порожнина –31 см, черевна порожнина – 22 см, таз – 20 см. 

Підставивши значення у (3.9) розрахуємо дозиметричний параметр 

«добуток дози на довжину»: 

 

DLP = 6,8×31 = 210,8 (мГр·см). 

 

На завершальному етапі для розрахунку ефективної дози опромінення 

використовували формулу: 

 

           (   )                                         (    ) 

                                              

де Е - ефективна доза, мЗв; DLP - добуток дози на довжину, мГр*см; 

EDLP – нормалізована ефективна доза або коефіцієнт перерахунку, 

відповідний конкретній анатомічній області, мЗв · мГр
-1

 · см
-1

. 

Зміна коефіцієнта EDLP залежно від галузі дослідження обумовлена 

відносним розподілом радіочутливих органів у тілі людини. Значення 

коефіцієнта EDLP: головний мозок – 0,0023, шия – 0,0054, грудна порожнина 

 – 0,017, черевна порожнина – 0,015, таз – 0,019. 

Підставимо значення у формулу (3.10) та знайдемо ефективну дозу 

опромінення : 

Е = 210,8×0,017 = 3,6 (мЗв). 

 

Отримавши значення ефективної дози опромінення та порівнявши його  

зі значеннями джерела Е=6.8 мЗв, можна побачити стандартне відхилення у 

розмірі ±3.2 мЗв. Для підвищення точності знімків пропонується 
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позбавитися відхилення та збільшити ефективну дозу опромінення, але не 

більше ніж 6,8 мЗв. Для цього, спочатку зменшимо пітч до 1 та задамо 

нові параметри: кількість сканованих за одну ротацію зрізів – 5, зсув столу 

за ротацію – 1,5 см. 

За формулою 3.5 виконаємо розрахунки при зміні параметрів:   

CTDIc = 11,6 / (5 × 0,3) = 7,8 (мГр). 

 

CTDIp =21,7 / (5 × 0,3) = 14,5 (мГр). 

 

Підставимо значення у формулу (3.6): 

 

CTDIw = 1/3 × 7,8 + 2/3 × 14,5 = 12,2 (мГр). 

 

Тоді об'ємний зважений CTDIvol: 

CTDIvol = 12,2 / 1= 12,2 (мГр). 

Виходячи з цього, дозиметричний параметр «добуток дози на довжину» 

DLP: 

DLP = 12,2×31 = 378,2 (мГр·см). 

 

Тоді, розрахунок ефективної дози опромінення Е буде наступним : 

 

Е = 378,2×0,017 = 6,4 (мЗв). 

 

Розраховані значення занесемо до таблиці 3.4. 

 

 

 

 

 

 

Са
чік

 К.
 О

., К
іВР
А, 

20
16



74 

 

Таблиця 3.4 – Результати розрахунків. 

Параметри р=1,5 р=1 

Число каналів збору інформації 

(кількість сканованих за одну 

ротацію зрізів) N 

6 5 

Значення CTDI на периферії 

фантома CTDIp , (мГр) 

12,1 14,5 

Значення СTDI в центрі фантома 

CTDIc, (мГр) 

6,4 7,8 

Усереднена поглинена доза 

опромінення в томографічному 

зрізі CTDIw, (мГр) 

10,2 12.2 

Об'ємний зважений CTDIvol, мГр 6,8 12,2 

Дозиметричний параметр «добуток 

дози на довжину» DLP, мГр·см 

210,8 316,2 

Ефективна доза опромінення E, мЗв 3,6 6,4 

 

Як видно з розрахунків, змінивши кількість сканованих за одну ротацію 

зрізів до 5 та зсув столу за ротацію до 1,5 см, ми зменшили відхилення до 0,4 

мЗв відносно  значенню запропонованого в джерелах [13, 14, 15],  таким 

чином підвищивши точність знімків у 2 рази, тому що отриманого значення 

ефективної дози опромінення 3,6 мЗв не достатньо для якісного проведення 

аналізу. 

  Са
чік

 К.
 О

., К
іВР
А, 

20
16



75 

 

4.ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

У даному розділі розглянуті питання, пов'язані з оцінкою впливу 

небезпечних та шкідливих виробничих чинників, що мають місце при 

розгляді теми «Діагностика захворювань легень методами комп’ютерної  

томографії». 

Основна увага в даному розділі дипломної роботи буде приділена, в 

першу чергу, питанням електробезпеки при експлуатації приладу 

комп’ютерного томографа, а також аналізу та оцінці найбільш небезпечних 

та шкідливих виробничих факторів, які мають місце при його проектуванні з 

використанням обчислювальної техніки. Умови безпечної праці користувачів 

ПЕОМ розглядалися з урахуванням вимог ДСанПіН 3.3.2.007-98 та НПАОП 

0.00-1.28-10. 

Приміщення лабораторії має наступні параметри: висота – 3,5 м , 

ширина – 8 м, довжина – 6 м. 

У лабораторії може працювати одночасно 5 чоловік. Меблі в 

лабораторії розставлені таким чином, щоб ширина проходів між робочими 

місцями була не менше 1 метра, і ці проходи були постійно вільні. 

Загальна площа лабораторії, займана шафами:  

S1 = 5 м
2
, а відповідний об’єм: V1 = 10 м

3
. 

Сумарна площа, займана столами, включаючи стелажі з полками і 

стільців складає : 

S2 = (1,2 • 0,6) • 4 + (1,5 • 0,6) • 3+(0,4•0,4)•5 = 6,38 м
2
, 

 

займаний ними об’єм складає: 

V2 = (1,2 • 0,6) • 4 • 0,75 + (1,5 • 0,6) • 3 • 0,75+(0,4•0,4)•5•0,45  = 

= 2,16 + 2,025+0,36 = 4,544 м
3
 

Тоді загальний об’єм і площа меблів, що знаходяться в лабораторії, 

буде: 

Sзаг. = S1 + S2 = 5 + 6,38 = 11,38 м
2
; 

Са
чік

 К.
 О

., К
іВР
А, 

20
16



76 

 

Vзаг.= V1 + V2 = 10 +4,544 = 14,544 м
3
. 

Об’єм і площа вільного простору, що приходиться на одного робітника 

в лабораторії: 

Sна1. = (Sпов. – Sзаг.) / 5 = (6 • 8 - 11,38) / 5 = 7,324 м
2
; 

Vна1. = (Vна1 – Vзаг.) / 5 = (6 • 8 • 3,5 – 14,544) / 5 = 30,691 м
3
. 

По основних параметрах досліджуване приміщення відповідає 

санітарним нормам ДСанПіН 3.3.2.007-98, що приведені в таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 — Санітарні норми приміщення 

Нормована величина 

Приміщення з 

обчислювальною 

технікою 

Площа лабораторного приміщення на 1 

чоловіка 
6, 3м

2
 

Об’єм приміщення лабораторії на 1 

чоловіка 
19м

3
 

Висота приміщення від підлоги до 

виступаючих поверхонь перекриття 
2,8 м 

 

4.1 Електробезпека 

Аналіз потенційних причин поразки електричним струмом 

Згідно з ГОСТ 12.2.025-76, розроблений пристрій по електрозахисту 

відноситься до II класу  і типу B. 

Іспитові напруги і мінімальні електричні опори ізоляції для виробів I 

класу повинні бути: 

- мережний ланцюг – доступні для дотику частини 4000В, 7МОм; 

-  мережний ланцюг – металеві частини, ізольовані від мережного 

ланцюга тільки основною ізоляцією 1500В, 2Мом; 

- металеві частини, ізольовані від мережного ланцюга тільки 

основною ізоляцією – доступні для дотику частини 2500В, 7МОм;  

Так як пристрій комп’ютерної томографії – це виріб медичної техніки, 

то згідно з ГОСТ 12.2.025-76 на медичну апаратуру, гранично припустимий 
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струм при нормальному режимі роботи складає 0,1 мА, а при аварійному 

режимі – 0,5 мА. 

Усе інше електрообладнання в робочому приміщенні (крім ВДТ ПЕОМ 

– II клас) по електрозахисту відноситься до 0I  та I класів згідно з ГОСТ 

12.2.007.0-75. 

Відповідно до ГОСТ 12.1038-88, гранично припустимі напруги дотику і 

струми через людину при нормальному (неаварійному) режимі роботи 

електроустаткування, яке використовується в робочому приміщені 

лабораторії,  приведені в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 — Гранично допустимі напруги дотику і струми через 

людину при нормальному (неаварійному) режимі роботи електрообладнання. 

Тип струму Напруга, В, 

не більше 

Струм, мА, 

не більше 

Змінний 50 Гц 2 0,3 

Постійний 8 10 

 

Гранично припустимі напруги дотику і струми через людину в 

залежності від часу спрацювання автоматів струмового захисту при 

аварійному режимі роботи електрообладнання приведені в табл. 4.3. 

Для захисту людини від поразки електричним струмом у виробничих 

приміщеннях використовується занулення устаткування. При наявності 

занулення замикання фази на корпус перетворюється в коротке однофазне 

замикання (у трифазних мережах), від струму якого спрацьовує пристрій 

максимального струмового захисту і відключає ушкоджену 

електроустановку. 

Розрахунок занулення складається з трьох частин : 

 розрахунок на відімкнену здатність; 

 визначення максимальної напруги корпуса устаткування щодо 

землі при замиканні фази на корпус ; 

 розрахунок робочого і повторного заземлення ; 
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Таблиця. 4.3 — Допустимі значення напруг дотику і струму від часу 

спрацювання автоматів струмового захисту (ГОСТ 12.1.038-88) 

Струм 
Нормована 

величина 

Гранично допустимі струми, мА, і напруги, В, при 

тривалості дії, с 

0,01-

0,08 

0

0,1 

0

0,2 

0

0,3 

0

0,4 

0

0,5 

0

0,6 

0

0,7 

0

0,8 

0

0,9 
1 

Більше 

1 

Змінний 

50 Гц 

Iд 650 
5

00 

2

50 

1

65 

1

25 

1

00 

8

5 

7

0 

6

5 

5

5 

5

0 
6 

Uд 650 
5

00 

2

50 

1

65 

1

25 

1

00 

8

5 

7

0 

6

5 

5

5 

5

0 
36 

Постійний 

I 650 
6

00 

5

00 

3

30 

2

50 

2

00 

1

70 

1

40 

1

30 

1

10 

1

00 
8 

U 650 
6

00 

5

00 

3

30 

2

50 

2

00 

1

70 

1

40 

1

30 

1

10 

1

00 
36 

 

Розрахунок на відімкнену здатність, включає визначення значення 

струму короткого замикання і перевірку кратності його стосовно 

номінального струму спрацювання пристроїв максимального струмового 

захисту. Вихідні дані для розрахунку: 

а) Uф = 220В - фазова напруга ; 

б) кабель чотирьох жильний, матеріал-алюміній ( = 0,028 Ом*мм
2
 /м); 

в) відстань від трансформатора до споживача (L) =150м; 

г) номінальний струм спрацьовування автомата захисту (Iном) =25А. 

Струм однофазного короткого замикання  визначається по формулі: 

 Iк.з.=Uф / (rа+rн+rи) = 40 А        (4.1), 

 

де : ra =  2.3 Ом - активний опір фазного проводу; rн = 2,4 Ом - активний 

опір нульового проводу; rи = 0.84 Ом - розрахунковий опір трансформатора 

потужністю 250 Вт. 

Кратність струму однофазного короткого замикання стосовно 

номінального струму спрацьовування автомата захисту дорівнює: 

 Км = ІК.З  / Іном = 10  Kм.доп = 1,4 (4.2) 
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З розрахунків видно (4.2), що при однофазному короткому замиканні 

автомат струмового захисту буде надійно спрацьовувати. 

При однофазному короткому замиканні. нульовий провід і з'єднані з 

ним корпуси електроустаткування за час спрацьовування максимального 

струмового захисту знаходяться під напругою (Uпр.) щодо землі: 

Uпр. = 99 В, що менше максимально допустимого значення 500 В при 

часі спрацювання автомату струмового захисту менше 1 сек. 

З метою зниження Uпр. як у нормальному, так і в аварійному режимі 

варто використовувати повторне заземлення нульового проводу. 

Розрахунок повторного заземлення нульового дроту 

Будинок побудований на глинистому ґрунті який має питомий опір 

6000 Омсм. Розрахунок зроблений для найгіршого випадку, тобто коли 

природні заземлювачі відсутні чи недоступні.  Згідно з розрахунками, для 

того, щоб Uдот було менше 36В при аварійному режимі роботи обладнання, 

необхідно використовувати повторне заземлення нульового дроту з Rпов  4 

Ом.  

Опір стрижневого заземлювача на поверхні землі (при l>>d) дорівнює: 

  (4.3) 

Найбільше часто використовуються заземлювачі з розмірами: 

l=5 м; d=10 мм 

  
    

       
  

      

  
         

 

Необхідна кількість паралельно з'єднаних заземлювачів: 

  (4.4) 

де: η=0,75 — мінімальний коефіцієнт екранування заземлювачів при 

відношенні довжини до відстані між ними a:l=1:1. 

 

d

l

l
R

4
ln

2




эподR

R
n




3,7
5,04

51,14



n
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уточнюємо значення коефіцієнта екранування для n=7: η=0,75 

Тоді   округлимо до 5 

Отриманий фактичний опір дорівнює: 

 

    
 

   
 

     

      
         

Для зв'язку заземлювачів використовується смуга шириною b=20 мм її 

довжина для рядового з'єднання: 

l=1,05a(n-1)=1,055(5-1)=21 м 

Опір смуги зв'язку: 

  (4.5) 

t=0,5 м - глибина, на якій приварюється смуга зв'язку 

 Ом 

Коефіцієнт використання смуги: η=0,7 

Фактичний опір струму розтікання смуги: 

 Ом 

Фактичний опір струму розтікання всього пристрою, що заземлює:  

 Ом 

Rф.з < 4 Ом 

Опір повторного  захисного заземлення нульового дроту, а також 

гранично припустимі значення струмів і напруг при нормальному й 

аварійному режимах роботи електроустаткування відповідають вимогам 

ГОСТ 12.1.038-88 та ГОСТ 12.1.030-81. 

4.2 Мікроклімат робочої зони. 

Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 установлені параметри мікроклімату 

робочої зони, дотримання, яких забезпечує нормальні умови праці персоналу. 

bt
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Роботу, виконувану інженерами в процесі розробки, налагодження і 

зборки даного пристрою, можна віднести до категорії 1а - легкі фізичні 

роботи (роботи, виконувані сидячи і не потребуючі фізичного напруги), при 

яких енерговитрати людини не перевищують 138 Вт (до 120 ккал/ч).  

Для підтримки оптимальних умов праці лабораторія обладнана 

кондиціонером, що підтримує наступні параметри повітря робочої зони: 

• температура повітря Т °З = 22°С; 

• відносна вологість повітря Q = 60 %.  

Контрольні виміри відносної вологості і температури повітря 

проводились в теплий і холодний час року, а також проводились виміри 

швидкості руху повітря в лабораторії. Мікроклімат у приміщенні лабораторії 

залежить від температури повітря навколишнього середовища, потужності 

джерел тепловиділяючих і теплопоглинальних, котрі знаходяться в 

приміщенні. Дані вимірів зведені в таблицю 9.4. З таблиці 5.4 видно, що в 

лабораторії всі параметри мікроклімату знаходяться в припустимих межах, 

крім температури повітря в холодний час року. 

Для того, щоб підвищити температуру і забезпечити оптимальні умови 

праці були проведені ряд заходів: утеплення вхідних дверей і віконних 

прорізів, а також у лабораторію був поставлений масляний електрообігрівач, 

що автоматично підтримує температуру повітря в лабораторії +22 °С.  

Таблица 4.4 — Параметри мікролімату. 

Період року 
Категорія 

праці 

Температура 

°С 

Відносна 

вологість, % 

Швидкість 

руху повітря, 

м/с 

Оптм. Оптм. Оптм. 

Холодний і 

перехідний 
Легка 1а 22-24 40-60 0,1 

Вимірювання Легка 1а 12-14 65-68 0,1 

Теплий 
Легка 1а 

23-25 40-60 0,1 

Вимірювання 24-26 60 0,15 
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4.3 Освітлення робочої зони при використанні ПЕОМ 

Достатнє і правильне освітлення робочої зони при використанні  

ПЕОМ є істотним заходом для підвищення безпеки роботи. Неправильно 

обране і недостатнє освітлення приводить до часткової втрати зору, 

стомлюваності, збільшує кількість випадків травматизму і браку, зменшує 

продуктивність праці. 

Згідно ДБН В. 2. 5. – 28 – 2006 "Природне і штучне освітлення" 

приміщення лабораторії знаходяться в 4 - му світловому поясі і по характері 

зорових робіт відноситься до першої групи (приміщення, у яких 

здійснюється розрізнення об'єктів зорової роботи при фіксованому напрямку 

лінії зору працюючих на робочу поверхню). 

У нашому випадку розряд зорових робіт – 3, підрозряд – а ( найменший 

розмір об'єкта розрізнення  складає від 0,3 до 0,5 мм). 

У приміщенні застосовується сумісне освітлення, тому що планування 

кімнати не забезпечує достатнє природне освітлення всіх робочих місць. 

Для зорових робіт даного розряду по ДБН В. 2. 5. – 28 – 2006  

мінімальна освітленість при сполученому освітленні складає Emin = 500 лк, а 

е
3
н = 1,2%. 

Нормоване значення коефіцієнта природної освітленості з урахуванням 

світлового пояса, у якому знаходиться будинок, визначається в такий спосіб: 

 

                                               е
4

н = е
3

н • m • с,                                           (4.6) 

 

 де m — коефіцієнт світлового клімату (для м. Києва m = 0,9); е
3

н = 1,2 % — 

значення ―КПО‖ в 3 — му поясі; c — коефіцієнт сонячності клімату, з = 0,95. 

Підставимо значення у формулу (4.6) : 

е
4

н = 1,2 • 0,9 • 0,95 =1,1%. 

Необхідно перевірити, чи забезпечується нормоване значення ―КПО‖. 

Розрахунок здійснюється по формулі: 
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                                         ,                           (4.7) 

де  – площа вікон;  – площа підлоги;  – світлова характеристика 

вікон,  = 13;  – коефіцієнт, що враховує затемнення вікон протилежним 

будинком,  = 1;  – коефіцієнт, що враховує підвищення ―КПО‖ при 

бічному освітленні,  = 1,2;  – загальний коефіцієнт світлопропускання 

віконного прорізу.   

, 

де  – коефіцієнт світлопропускання матеріалу для подвійних віконних 

(стекол Т) = 0,8;  – коефіцієнт, що враховує утрати світла в плетіннях 

світлових вікон,  = 0,7;  – коефіцієнт, що враховує утрати світла в 

несучих конструкціях,  = 1;  – коефіцієнт, що враховує утрати світла в 

сонячнозахисних умовах,  = 0,8;  – коефіцієнт, що враховує утрати світла 

в захисній сітці,  = 0,9; 

 

Розміри приміщення: довжина  - 6м; ширина - 8м; висота - 3,5 м. У 

кімнаті знаходиться 2 вікна з розмірами 2 х 2,5 м. 

Площа підлоги: Sп = 48 м
2
 

Площа вікон: Sпв 
=
 10 м

2
. 

Визначаємо необхідну площу світлових прорізів, підставивши значення 

у формулу (4.7): 

 

Таким чином, приміщення не забезпечує достатнє природне освітлення. 

Для розрахунку штучного освітлення використовується метод 

коефіцієнта використання світлового потоку. 
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Для освітлення приміщення з заданими характеристиками (побілена 

стеля, стіни світлих тонів, нормальна   вологість   і   запиленість)   найбільше   

підходять люмінесцентні лампи. Серед них найбільш універсальні і широко 

застосовувані лампи типу ЛБ. При зростанні потужності ламп від 15 Вт до 40 

Вт росте їхня світлова віддача. Вибираємо лампи потужністю 40 Вт. 

Для нашого приміщення можна застосувати будь-які типи 

світильників. Вибираємо світильник ―ЛОУ‖(відкритий). У кожнім 

світильнику дві лампи. Використання двох ламп, сполучених в одному 

світильнику, дає можливість зменшити пульсації світлового потоку 

світильника шляхом застосування спеціальної схеми включення ламп. 

Вважаємо, що світловий розподіл прямий, розміри всіх ламп однакові. В усіх 

приміщеннях з добре відбиваючими стелями доцільно застосовувати 

світильники з перфорованими відбивачами, завдяки чому у верхню півсферу 

направляється 10 - 15 % світлового потоку. 

Відстань між рядами світильників вибираємо виходячи з формули: 

 

  , (4.8) 

де  = 1,3, тому що найбільш вигідне положення для світильників 

типу ―ЛОУ–1‖ паралельно вікнам;  — висота підвісів світильників,  = 2,2 

м;  — відстань між рядами; 

 

Відстань між рядами світильників і стінами: 

  (4.9) 

Довжина світильників: lсв = 1,33 м. 

Тому що ширина приміщення 8 м, то світильники розташовуються 

трьома рядами. По довжині приміщення (паралельно стіні довжиною 6 м) 

розташовуються 4 світильники.  

Визначаємо світловий потік усіх ламп: 

n

l
h

L


1

nh nh

L

мhL П 86,23,12,21  

мLд 95,0
3

86,2
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  (4.10) , 

 де  – коефіцієнт запасу, що враховує старіння ламп, запилення і 

старіння світильника,  = 1,5;  – площа підлоги;  – коефіцієнт, що є 

складною функцією багатьох перемінних, і тому обчислюється приблизно,  

 1,15; — визначається по таблиці, як функція індексу приміщення - i, 

коефіцієнтів відображення стелі - , стін - , робочої поверхні — . 

 

A, B, h– довжина, ширина, висота приміщення; 

 = 70%;   = 50%;  = 10%. 

Звідси:  = 0,6. 

Тоді світловий потік усіх ламп за формулою (4.10): 

 

Визначаємо розрахунковий світловий потік однієї лампи: 

 , 

де n - число ламп (n = 12  2 = 24). 

 

По розрахованому світловому потоці визначаємо тип лампи: ―ЛБ-40‖ зі 

світловим потоком  = 3120 лм. 

Тоді фактична освітленість: 

 

Фактичний рівень освітленості задовольняє даний розряд зорових 

робіт. 
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4.4 Охорона праці при використанні 

візуальних дисплейних терміналів ПЕОМ 

 Відповідно   до   ДСанПіН   3.3.2.007 - 98   основними   шкідливими та 

небезпечними виробничими факторами,  які зв’язаними з роботою на ПЕОМ 

є: 

 рентгенівське випромінювання візуальних дисплейних терміналів 

(ВДТ);  

 механічні шуми, зв’язані з роботою принтера і вентиляційної системи 

комп’ютера, 

 значна напруга    зорових    органів    і    пов’язане    з   цим  

перевтомлення;   

 можливість поразки електричним струмом;  

 значне  навантаження  на  пальці  і  кисті  рук, що при відсутності 

профілактики     і    медичного     контролю,    може      викликати 

професійні    захворювання; 

 тривале  перебування  в  одному й тому ж  самому  положенні сидячи,  

що  викликає застійні   явища   в   організмі людини. 

            За  даними  Всесвітньої   організації   охорони  здоров’я  професійна 

діяльність  користувача  ПК   маже   в   окремих   випадках   приводити   до 

порушення   функцій   зорових   аналізаторів,   кістково - м’язової  системи 

(примусова  поза)   і   порушень,   зв’язаних   зі   стресовими   ситуаціями   і 

нервово - емоційною напругою при роботі. 

              ВДТ є пристроєм для візуального зображення інформації, 

збереженої електронним засобом.  Він складається з дисплейного екрана, 

системного блока обробки виведеної інформації, і клавіатури.  

Для зменшення шкідливого впливу при роботі з комп'ютером необхідні 

наступні апаратні та програмні засоби: 

 монітор (відеотермінал) повинен мати сертифікат, який підтвержує, 

що він відповідає нормам MPR II, мати маркірування CE (EN50082-
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1 – електромагнітна захищеність, EN60950 (IEC950) – безпека 

продукції); 

 обов'язкове заземлення корпуса комп'ютера, пристроїв із 

передбаченим конструктивним використанням 3-х штирковою 

мережною вилкою; 

 розміщення всіх мережних шнурів за межами зони проходу людей 

(у куті, під підлогою та т.п.); 

 наявності в моніторі режимів збереження електроенергії 

EPA/NUTEK (через деякий час, якщо користувач не працює на 

комп’ютері, монітор виключається); 

 для операторів із застосування ЕОМ слід призначати 

регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через 

кожні дві години; 

 частота оновлення екрану повинна бути більше 100 Гц (практично 

підтвержено, що очі втомлюються менше); 

 використання блоків безперебійного живлення разом зі 

стабілізаторами живлення (для вирівнювання напруги і виключення 

раптових відмовлень техніки в результаті вимикання живлення 

мережі); 

 використання «розумних» охолоджувальних систем: усі 

вентилятори повинні мати систему контролю температури (чим 

більше температура тим більш обертів); 

 використовувати спеціальні комп'ютерні меблі 

 установити в приміщенні кондиціонер, для підтримки постійної 

температури. 

4.5 Пожежна безпека 

По вибухопожежонебезпеці, згідно НАПБ Б.03.002-2007, приміщення 

лабораторії відноситься до категорії В, тому що в ній знаходяться горючі і 

важкогорючі рідини , речовини і матеріали. 
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Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

При аварії томографа або пожежі, електроживлення томографа має 

бути відключено шляхом натискання будь-якої з чотирьох кнопок Stop 

• На правій або лівій сторонах контрольної панелі «гентрі»; 

• На консолі оператора; 

• Вгорі праворуч на X-Ray панелі. 

По пожежонебезпеці робоча зона згідно з ПБЕ відноситься до класу П-

ІІа. Можливі причини виникнення пожежі : 

1. Електронагрівальні прилади, залишені без нагляду; 

2. Коротке замикання в електромережі та електроустаткуванні; 

3. Наявність пальних матеріалів і предметів, що знаходяться в 

безпосередній близькості від споживачів електричної енергії; 

4. Перегрів місць з’єднання струмоведучих частин; 

5. Недотримання норм техніки безпеки. 

Для того, щоб уникнути виникнення пожежі, у лабораторії прийняті 

наступні заходи: 

1. Силовий щит з центральним рубильником виведений окремо, і 

прохід до нього знаходиться вільним; 

2. Все устаткування і прилади розміщаються  на безпечній відстані від 

легкозаймистих рідин; 

3. Згідно ISO3941-77 на 100 м
2
 треба розмістити 1-2 вогнегасники, тому 

в лабораторії з первинних засобів пожежогасіння є один вуглекислотний 

вогнегасник ―ВВ2‖ (клас пожежі „Е‖); 

4. Кондиціонер, що знаходиться в лабораторії, обладнаний 

вибухобезпечним двигуном і вентилятором; 

5. Меблі розташовані таким чином, щоб не створювати перешкод при 

евакуації на випадок пожежі; розміри дверних прорізів відповідають усім 

вимогам СН и П 2.09.02 – 85 та ДБН; поруч з лабораторією вивішена план-

схема евакуації на випадок пожежі; 
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6. При надходженні на роботу в лабораторію всі працівники проходять 

вступний і первинний (безпосередньо на робочому місці) інструктаж. 

7. Для  виявлення початкової стадії пожежі застосовуються система 

пожежної сигналізації на базі автоматичних  типу ―ДТЛ‖ згідно з вимогами 

ДБН В2.5-56-2010. 

Таким чином, приміщення лабораторії відповідає усім вимогам НАПБ 

А.01.001-2014 „Правил пожежної безпеки в Україні‖.  
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ВИСНОВКИ 

1. Розглянувши основні параметри та характеристики комп`ютерних 

томографів, а саме просторову роздільну здатність, яка залежить від товщини 

зрізу (0,5 - 2 мм) та профілю чутливості зрізу (1 -10 мм), встановлено, що при 

використанні багатошарового сканера є можливість дослідження всіх відділів 

легень одночасно протягом однієї затримки дихання при товщині зрізів 

менше 0,5 мм, тому фактично забезпечується 100%-а специфічність 

визначення патології  і чутливість методу. 

2. Встановлено, що величина вокселя залежить від величини матриці, 

розміри якої повині бути від 256×256 до 1024×1024 пікселів зображення. 

Приписуючи кожному пікселю числове значення відповідно до ступення 

ослаблення випромінювання в вокселі, визначається розподіл інтенсивності 

за шкалою Хаунсфілда. Було визначено, що при реконструкції зображення на 

моделі легень з паталогією методами прямого та зворотнього перетворення 

Радону та перетворення Фур’є, метод перетворення Радону має наступні 

переваги: швидкий час сканування та швидку побудову зображення, але 

недоліком данного перетворення є винекнення зіркоподібного артефакту, що 

потребує застосування фільтрації. В свою чергу, метод перетворення Фур’є 

має високу роздільну здатність, в порівняні з методами прямої-фільтрованої 

зворотньої проекції, але великий час сканування та тривалість побудови 

зображення є основним недоліком даного методу. 

3. На основі розрахунків встановленно, що діапазон розмірів об'єктів, 

які можуть бути досліджені при рентгенівському випромінюванні складає: 

ширина W0=0.14×10
-3 

м, довжина l0 = 83×10
-6

 м  та відповідні розміри вокселя 

отриманої моделі V=30×10
-6

 м.  

4. Запропоновано зменшити кількість сканованих за одну ротацію зрізів 

до 5 та зсув столу за ротацію до 1,5 см для позбавлення стандартного 

відхилення, підвищення точності знімків у 2 рази та зменшення 

ефективної дози опромінення до 6,4 мЗв. 
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ДОДАТОК А 

Технічне завдання 

1. Назва, область застосування 

Діагностика захворювання легень методами комп’ютерної томографії. 

Область застосування: реєстрація та обробка комп’ютерно-томографічних 

зображень. 

 

2. Підстава для виконання роботи 

Підставою для виконання дипломної роботи є завдання видане 

кафедрою радіоконструювання та виробництва радіоапаратури 

радіотехнічного факультету Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут»  наказ № _____ від «__» ___________ 

2016 р. 

Терміни виконання: початок_________________ 

                                    закінчення_______________ 

 

3. Мета і призначення роботи 

Актуальність методів комп’ютерної томографії полягає в тому, що при 

їх застосуванні на ранніх стадіях захворювань стає можливим виявлення тих 

чи інших паталогій. Дані методи надають високогарантовану можливість 

позбутися протікаючої патології та легеневих уражень і вжити термінові 

заходи щодо їх аналювання.      

Мета: дослідити щільність візуалізуючих методів комп'ютерної 

томографії та забезпечити точність знаходження паталогії при зменшенні 

дозового навантаження, при діагностиці легеневих уражень.  

 

4. Вихідні данні для проведення роботи 

- Програмне забезпечення (мова програмування С); 

- Кількість детекторів – 16, 32, 64; 

- RAMP–фільтр з імпульсною характеристикою [-1; 3;-1]; 
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- Діапазон пітча 0.5-2 мм/товщина зрізу; 

- Ефективна доза навантаження не більше 7 мЗв. 

Базові джерела : 

- Тюрин И.Е. Компьютерная томография органов грудной полости // 

СПб, 2003 – 371  с.; 

- Яворський Б. І. Методи та засоби комп’ютерної реконструктивної 

томоґрафії: Навчальний посібник / Б. І. Яворський, Т. М. Рафа.—

Тернопіль: ТНТУ, 2010. 

При проведенні дипломної роботи необхідно враховувати: 

- Наукові досягнення інших авторів і колективів по проектуванню 

томографічних пристроїв; 

- Державні та міжнародні стандарти; 

- Прилади та паспорти до них; 

- Друковані видання з даного напрямку, підручники, статті. 

 

5. Виконавці дипломної роботи 

Керівник: Головня В.М. 

Виконавець: Сачік К.О. 

 

6. Вимоги до дипломної  роботи 

В спеціальному програмному забезпечені (мова програмування С) 

створити модель легенів з патологією, та виконати реконструкції образу 

перетвореннями Радону та Фур’є. Проаналізувати розраховані параметри для 

змнешнення ефективної дози опромінення при діагностиці захворювання 

легень. 
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7. Етапи дипломної роботи і терміни їх виконання 

Робота виконується в 6 етапів: 

№ Назва етапів Термін виконання Результат 

1. Збір необхідних матеріалів для 

виконання дипломної роботи. 

01.10.2015 – 

01.01.2016 

Звіт бакалавра 

2. Аналіз існуючих способів 

діагностики захворювань легень. 

02.01.2016 – 

20.01.2016 

Розділ 1 

3. Аналіз методів обробки 

інформації для виявлення патології 

лененів. Огляд технічних 

характеристик і параметрів 

комп’ютерної томографії. 

21.01.2016 – 

20.02.2016 

Розділ 2 

4. Розрахунок томографічної 

реконструкції зображення об’єкта. 

Дослідження щільності 

візуалізуючих методів 

комп'ютерної томографії. 

21.02.2016 – 

10.04.2016 

Розділ 3 

5. Охорона праці та безпека 

життєдіяльності. 

11.04.2016 – 

01.05.2016 

Розділ 4 

6. Оформлення роботи. 03.05.2016 – 

19.05.2016 

Бакалаврська 

робота, 

презентація 

 

8. Основні результати та порядок реалізації роботи 

На основі розрахунків та проведеного аналізу, надані відповідні 

рекомендацій, щодо застосування методів реконструкції комп’ютерно-

томографічних зображень, та на базі застосування результатів досліджень 

очікуване вдосконалення та модернізація програмного забезпечення 

томографів. 

Матеріали даної роботи будуть використані в подальшому впровадженні 

для діагностики захворювання легень. 
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9. Матеріали які подаються після закінчення етапів та дипломної 

роботи в цілому. 

1. Завдання 

2. Технічне завдання 

3. Пояснювальна записка  

4. Презентація 

 

10.  Порядок приймання дипломної роботи та її етапів 

1. Захист етапів дипломної роботи та  науковому керівнику. 

2. Захист дипломної роботи перед комісією на кафедрі. 

3. Захист дипломної роботи перед екзаменаційною комісією. 

 

 Виконавець                                                                                 Керівник 

Сачік К.О.                                                                            Головня В.М.  
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В и х і д н і  д а н і : 

ДОДАТОК Б 

 

  

 
 

  

О б м е ж е н н я  н а  р о з м і р и  о б 'є к т а : 
Р о з р а х у н о к  ш и р и н и  о б 'є к т а : 

1.  

 
 

 

 
2.  

Р о з р а х у н о к  д о в ж и н и  о б 'є к т а : 

 

 
3.  

 

 
 

4. 

 
Р о з р а х у н о к  р о з м і р а  в о к с е л я : 

 

 

 

Wd 0.62510
3

 ld 40 10
3
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g1 15 10
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d 2 10
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