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Tomografisk 3D-DSP är en metod för att
upptäcka förändringar i datortomografibilder,
och annan tredimensionell bilddata. Idén är
att fr̊an tv̊a stycken tredimensionella avbild-
ningar av ett förem̊al, taget vid tv̊a olika
tidpunkter bestämma storlek p̊a en eventuell
förändring, i varje punkt inuti förem̊alet, med
hjälp av s.k. 3D bildkorrelation. Fr̊an detta
tredimensionella förskjutningsfält kan man se-
dan beräkna det fullständiga töjningsfältet in-
uti förem̊alet. Detta görs genom 3D bildkorrela-
tion av volymdatat. För att kvantitativa korre-
lationsberäkningar p̊a bilddatat ska vara möjligt
är det nödvändigt att avbildningssystemets pre-
stationsegenskaper är kända. I detta fall sker av-
bildningen med ett egenutvecklat s.k. mikroda-
tortomografisystem. Förutom bestämning av sy-
stemet upplösningsförm̊aga i de tre rumsdimen-
sionerna s̊a analyseras även olika bildartefakter
- eller bildfel - som är typiska för datortomogra-
fi. Exempel p̊a s̊adana bildartefakter är struk-
turella distorsioner, överlagrade ringmönster och
s.k. str̊alhärdningseffekter. Dessas uppkomst be-
ror p̊a flera olika faktorer s̊asom avbildningsgeo-
metri, upplösningsförm̊agan och typen av avbil-

dat objekt. Genom att i optimeringsstudien iden-
tifiera avvikelser fr̊an de ideala avbildningspa-
rametrarna kan vi till viss m̊an kompensera för
dem och därigenom reducera, eller helt elimine-
ra, bildfelen.
Slutligen finns det ocks̊a ett krav p̊a att da-
tortomografisystemet ska ha hög repeterbarhet
eftersom själva grundtanken med metoden är
att beräkna strukturella skillnader inuti objek-
tet, utifr̊an tv̊a separata avbildningar av detta.
Repeterbarhet är därför ett krav för att kun-
na bestämma strukturella förändringar entydigt.
Vid denna studie har datortomografisystemets
avbildningsegenskaper testats genom analys av
rekonstruerad data fr̊an en uppsättning olika ka-
libreringsobjekt. Figur 20 visar ett s̊adant ka-
libreringsobjekt, som används för bestämning av
spatial upplösning. Analysen visar p̊a förbättrad
upplösningsförm̊aga genom applicering av olika
brusreduceringsmetoder. Vidare har flera olika
bildfelsgenererande faktorer identifierats. I och
med detta har flera av de mest allvarliga bildar-
tefakterna kunnat kompenseras bort och arbetet
med att förbättra rekonstruktionerna ytterligare
fortg̊ar.

Figur 20: Modell av kalibreringsobjekt för
analys av spatial upplösning i rekonstru-
erat bilddata. Den övre sektionen av ka-
libreringsobjektet används för att bestämma
upplösningsförm̊agan inuti ett tvärg̊aende
skikt av objektet medan den nedre sektionen
används p̊a samma sätt för ett längsg̊aende
skikt av objektet.
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