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Περίληψη 
 
 

Στην διπλωµατική αυτή έγινε µελέτη και βαθµονόµηση µιας πρότυπης γ-κάµερας 
σπινθηροµαστογραφίας. Αρχικά δίνονται πληροφορίες για την ιατρική απεικόνιση και την 
πυρηνική ιατρική και παρουσιάζονται κάποιες µέθοδοι που ανήκουν σε αυτούς τους κλάδους 
και όπως επίσης και πεδία εφαρµογών τους. Στη συνέχεια αναφέρονται και περιγράφονται τα 
µηχανικά µέρη των διαδικασιών αυτών που µας αφορούν και η λειτουργία τους µε ιδιαίτερη 
λεπτοµέρεια να δίνεται στη γ-κάµερα.  
    Σχετικά τώρα µε το πειραµατικό µέρος πρέπει να σηµειώσουµε ότι αποτελείται από 
τρία κοµµάτια. Στο πρώτο γίνεται µια γνωριµία µε την κάµερα και το λογισµικό που τη 
συνοδεύει. Πήραµε διάφορες µετρήσεις αλλάζοντας κάθε φορά διάφορες παραµέτρους  όπως 
την τάση λειτουργίας, την θέση της πηγής, το µέγεθος της πηγής και τον κρύσταλλο της 
κάµερας. Ακολούθως κάναµε µετρήσεις ώστε να βρούµε εκείνους τους συνδιασµούς τιµών 
που θα µας εξασφαλίσουν τη βέλτιστη απόδοση της κάµερας είτε ελέγχοντας είτε 
διαταράσσοντας τις ισορροπίες των διαφόρων σηµάτων και µεταβάλλοντας και πάλι την θέση 
της πηγής και την τάση λειτουργίας. Στο τρίτο κοµµάτι έγινε µια αξιολόγηση του συστήµατος 
υπολογίζοντας την διακριτική ικανότητα και την ευαισθησία του για δύο διαφορετικούς 
κρυστάλλους, έναν µε διαµερισµατοποίηση 1x1 και έναν δεύτερο µε 3x3, χρησιµοποιώντας 
ένα τριχοειδές σωληνάκι τοποθετούµενο σε διαφορετικές αποστάσεις. Η επεξεργασία των 
µετρήσεων περιλαµβάνει την κατασκευή της εικόνας, τον σχεδιασµό διαγραµµάτων 
ενέργειας, διαγραµµάτων συσχέτισης των σηµάτων και διαγραµµάτων της σχέσης των 
διαφόρων µεγεθών που εξετάζαµε κάθε φορά (η τάση,η απόσταση κ.ά). 
    Η εργασία αυτή είναι χρήσιµη για οποιονδήποτε καταπιάνεται για πρώτη φορά µε 
απλά συστήµατα που έχουν να κάνουν µε γ-κάµερες αφού αποτελεί την καταγραφή όλων των 
πρωταρχικών βηµάτων που έγιναν µέχρι να κατανοηθεί η λειτουργία της αλλά και ο τρόπος 
απόκτησης και επεξεργασίας των δεδοµένων. Περιέχει χρήσιµες πληροφορίες τόσο 
εγκυκλοπαιδικές όσο και πρακτικές και βοηθά στην άµεση ρύθµιση της κάµερας σε εκείνες 
τις τιµές όπου αποδίδει βέλτιστα. 
 

 
 
 
 
 
Λέξεις Κλειδιά  
Ιατρική απεικόνιση, Πυρηνική ιατρική, γ-κάµερα, Βαθµονόµηση, Σπινθηροµαστογραφία, 
Επεξεργασία µετρήσεων, Βέλτιστη απόδοση, Σηµειακή πηγή, Κρύσταλλος 
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Abstract 
 
 
    In this thesis we have done the study and the calibration of a standard 
scintimammography G-camera. Initially information on medical imaging and nuclear 
medicine are given and methods which belong to these sectors are presented along with their 
applying fields. Furthermore the mechanical parts of the methods which concern us and their 
function are reported and described with an emphasis on the parts of a G-camera. 
    The experimental part consists of three parts. In the first part we get to know the G-
camera and the software that comes with it. We have taken different kind of measurements 
changing each time various parameters such as the function voltage, the position of the 
source, the size of the source and the crystal of the camera. Then we made measurements in 
order to find the combinations of the values that could guarantee us the best performance of 
the camera. This was done either by checking or by disturbing the balance of the various 
signals while in the same time we were changing the position of the source and the function 
voltage. In the third part we made an evaluation of the system by computing its spatial 
resolution and its sensitivity for two different pixilated crystals, one with 1x1 pixels and a 
second one with 3x3 pixels. To achieve this we used a capillary tube in different distances 
from the camera. The process of the measurements concerns the construction of the images, 
the drawing of energy diagrams, the drawing of signals interrelation diagrams and the drawing 
of diagrams which depict the relation between the various values which we studied each time 
(voltage, distance, etc). 
    This essay is useful for anyone who would like to have a first impression on simple 
systems which have to do with G-cameras since in it we have written all the initiative steps 
which were made until the understanding of the function, of the acquisition and of the process 
of the experimental results. In here you can find useful theoretical and practical information 
and you can get help on the direct calibration of the camera so as to get the best results. 
 

 
 
 
 
 
Key Words 
Medical Imaging, Nuclear Medicine, G-camera, Calibration, Scintimammography, 
Measurement Process, Best Performance, Small Source, Crystal 
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1 
Εισαγωγή 

 
 
 
 
 

1.1 Ιατρική απεικόνιση 
 Η ιατρική απεικόνιση αφορά τις τεχνικές µε τις οποίες µας δίνεται η δυνατότητα να 
κατασκευάσουµε εικόνες του εσωτερικού του σώµατος είτε για κλινικούς σκοπούς είτε για 
σκοπούς που έχουν σχέση µε την ιατρική επιστήµη (µελέτη της ανατοµίας και λειτουργίας οργάνων 
κτλ). 
 Οι µέθοδοι ιατρικής απεικόνισης εφαρµόζονται χωρίς να χρειάζεται να γίνει κάποιου είδους 
επέµβαση στο σώµα. Εκµεταλλευόµενοι τις αρχές της φυσικής µπορούµε να έχουµε εικόνα ή και 
βίντεο (και σε πραγµατικό χρόνο ανάλογα µε τη µέθοδο που εφαρµόζουµε) εσωτερικών οργάνων, 
ιστών και λειτουργιών. Έτσι λοιπόν η ιατρική απεικόνιση καθίσταται πολύ χρήσιµη και 
εφαρµόζεται σε πολλούς κλάδους τις ιατρικής. Για παράδειγµα: στη νευρολογία, στη καρδιολογία, 
στη ψυχιατρική, στη ψυχολογία και αλλού. 
 Οι τεχνικές στις οποίες αναφερθήκαµε είναι αρκετές, συνεχώς βελτιώνονται µε τη βοήθεια 
της τεχνολογίας και διαρκώς έρχονται και καινούριες στο προσκήνιο. Όλοι γνωρίζουµε τις ακτίνες 
Χ µε τις οποίες µπορούµε να έχουµε εικόνα εκµεταλλευόµενοι την διαφορετική απορροφητικότητα 
τους από τα διάφορα όργανα του σώµατος. Μία άλλη πολύ γνωστή µέθοδος είναι η µαγνητική 
τοµογραφία στην οποία  παίρνουµε υπόψη τις µαγνητικές ιδιότητες των µορίων για να λάβουµε 
εικόνα. Ακόµη οι υπέρηχοι (µε τα υπερηχογραφήµατα) και τα µικροσκόπια αποτελούν µεθόδους 
ιατρικής απεικόνισης. 
 Οι τεχνικές αυτές αναπαράγουν δισδιάστες εικόνες αλλά µε την βοήθεια εξελιγµένων 
υπολογιστών, κατάλληλο λογισµικό και κατάλληλο ανιχνευτή µπορούµε να λάβουµε και 
τρισδιάστατες απεικονίσεις.  
 



Κεφάλαιο 1ο______________________________________________________________Εισαγωγή 

 14 

 

1.2 Πυρηνική ιατρική 
 Στην πυρηνική ιατρική χρησιµοποιούνται φάρµακα επισηµασµένα µε ραδιοϊσότοπα που 
δίνονται στους ασθενείς. Στη συνέχεια µετράται η ακτινοβολία του ισοτόπου και παίρνουµε µε τη 
βοήθεια υπολογιστή που επεξεργάζεται τις µετρήσεις εικόνα. Η ακτινοβολία µετράται µε συσκευές 
που ονοµάζονται γ-κάµερες. Με τα διαγνωστικά τεστ που γίνονται µε αυτές τις µεθόδους  
λαµβάνουµε µετρήσεις για µέρη του σώµατος ή και για δείγµατα που έχουν ληφθεί από τον 
ασθενή. Από την άλλη µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τέτοιες µεθόδους για θεραπευτικούς 
λόγους ή και να ανακουφίσουµε τους ασθενείς από τον πόνο. Στην πυρηνική ιατρική απεικονίζουµε 
τη φυσική λειτουργία του συστήµατος που µελετάµε και µπορούµε να εντοπίσουµε πού 
συγκεντρώνεται το ραδιοφάρµακο, το οποίο είχε χορηγηθεί. 

Η συνήθης πρακτική επιβάλλει τον συντονισµό των µεθόδων αυτών από ειδικά τµήµατα 
του νοσοκοµείου που έχουν συσταθεί ειδικά για αυτό το λόγο και µπορεί να περιέχουν και τµήµα 
παρασκευής ραδιοφαρµάκων. 
 Το ραδιοϊσότοπο αντικαθιστά κάποια χηµική οµάδα ουσιών που εισέρχονται στο σώµα και 
“ταξιδεύει” µαζί της. Η ουσία αυτή έχει επιλεγεί έτσι ώστε να προσκολλάται στο όργανο που 
θέλουµε να απεικονίσουµε κάθε φορά. Οποιαδήποτε ανωµαλία στο όργανο αυτό συνεπάγεται και 
µεγαλύτερη συγκέντρωση της ουσίας και άρα και του ραδιενεργού ισοτόπου. Όταν λοιπόν θα 
πάρουµε εικόνα θα δούµε και ένα πιο “θερµό” σηµείο εκεί που εντοπίζεται η ανωµαλία. Μπορεί 
βέβαια να έχουµε και το αντίθετο, δηλαδή να µην συγκεντρώνεται η ουσία ενώ θα  έπρεπε οπότε να 
έχουµε “ψυχρό” σηµείο. 
 Μπορεί να έχουµε εξετάσεις in vivo (περιλαµβάνουν την συµµετοχή του ασθενή και πολύ 
συχνή είναι η χρήση γ-κάµερας για την διεκπεραίωσή τους) ή in vitro (εξέταση δειγµάτων που 
παίρνουµε από τον ασθενή όπως αίµα κτλ.). Ραδιοϊσότοπα που χρησιµοποιούνται ευρέως είναι: 
 

• Technetium-99m  
• Iodine-123 and 131  
• Thallium-201  
• Gallium-67  
• Fluorine-18  
• Indium-111  

 
 Γενικά πρέπει να τονίσουµε ότι σύµφωνα µε τις διεθνείς οδηγίες οποιαδήποτε δόση 
ραδιενέργειας όσο µικρή κι αν είναι ενέχει κινδύνους. Η πιθανότητα η ραδιενέργεια στην οποία 
εκτίθεται ο ασθενής όταν του χορηγείται το ραδιοϊσότοπο να προκαλέσει καρκίνο είναι µικρότερη 
µε την πιθανότητα να προκληθεί καρκίνος από την έκθεση σε ακτίνες Χ, µε την διαφορά ότι εδώ η 
έκθεση είναι εσωτερική. Φυσικά οι δόσεις που χρησιµοποιούνται διαγνωστικά καθορίζονται από 
αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και για τους ασθενείς και για το προσωπικό, που πραγµατοποιεί τις 
εξετάσεις. 
 Εν κατακλείδι πρέπει να επισηµάνουµε ότι µε τις µεθόδους της πυρηνικής ιατρικής  
αποκτούµε πληροφορίες για τη λειτουργική κατάσταση ενός οργάνου, την ανίχνευση ή και 
χαρακτηρισµό µιας µορφολογικής αλλοίωσης, καθώς και την απόκριση στη θεραπεία. Το 
πρόβληµα που παρουσιάζεται είναι η εισαγωγή θορύβου και η µικρή διακριτική ικανότητα και 
ευαισθησία. Προς επίλυση αυτών των προβληµάτων κατασκευάζονται συνεχώς καινούρια όργανα 
και αναπτύσσονται καινούριες τεχνολογίες.  
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1.3 Εξειδικευµένα συστήµατα απεικόνισης 
 Τα συστήµατα ΡΕΤ και SPECT είναι δυο διαδεδοµένες µέθοδοι ιατρικής απεικόνισης που 
βασίζονται σε διάφορες τεχνικές ανακατασκευής εικόνας. Η διαγνωστική αξία της τοµογραφίας 
ΡΕΤ και SPECT όσο και η συνεχώς αυξανόµενη ποιότητα και ακρίβεια των εικόνων που παράγουν, 
καθιστούν αυτά τα συστήµατα πολύ χρήσιµα διαγνωστικά εργαλεία. Στην συνέχεια θα γίνει µια 
συνοπτική παρουσίαση των δυο µεθόδων και θα επιχειρήσουµε να παρουσιάσουµε τα 
πλεονεκτήµατα και των δύο. 
 
 
 

1.3.1  Position Emission Tomography (PET) 
 Η τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίου (PET) είναι µία διαδικασία απεικόνισης κατά την 
οποία (όπως έχει ήδη αναφερθεί ) ένα ραδιοφάρµακο εισέρχεται στον οργανισµό, το οποίο 
συγκεντρώνεται επιλεκτικά στην περιοχή ενδιαφέροντος και αρχίζει να διασπάται. Κατά τη 
διάρκεια της εξασθένισης του ραδιοϊσοτόπου εκπέµπεται ένα ποζιτρόνιο (σωµάτιο β+), το οποίο 
εξουδετερώνεται (εξαϋλώνεται) µε ένα ηλεκτρόνιο εξωτερικής στοιβάδας. Κατά συνέπεια έχουµε 
εκποµπή ενός ζεύγους ακτίνων γάµµα, ενέργειας 511keV. Οι δύο αυτές ακτίνες ταξιδεύουν σε 
σχεδόν αντιδιαµετρικές κατευθύνσεις και η ταυτόχρονη ανίχνευσή τους µε κατάλληλους ανιχνευτές 
(κυκλικά ή και πολυγωνικά γύρω από το σώµα ) ορίζει την ευθεία πάνω στην οποία συνέβη η 
εκποµπή. Κάθε φορά που ενεργοποιούνται ταυτόχρονα δυο ανιχνευτές, καταγράφεται ένα γεγονός 
εξαΰλωσης, το οποίο συνέβη κατά µήκος της ευθείας που συνδέει τους δυο ανιχνευτές. 
 

 
Σχήµα 1.1: Σχηµατική αναπαράσταση λειτουργίας της τοµογραφίας PET. 
 
 
 Με τη ΡΕΤ αποκτούµε κλινικά τρισδιάστατες εικόνες µε διακριτική ικανότητα της τάξεως 
των 4-6mm. Η διακριτική ικανότητα εξαρτάται κυρίως από τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του 
κρυσταλλικού σπινθηριστή. Σήµερα συνδυάζουµε τις εικόνες αυτές µε εικόνες από αξονική 
τοµογραφία ώστε να έχουµε το βέλτιστο αποτέλεσµα. Η µέθοδος ΡΕΤ χρησιµοποιείται και 
ερευνητικά και πρακτικά. Είναι αρκετά χρήσιµη στην απεικόνιση όγκων και στον εντοπισµό 
µεταστάσεων, στην καταγραφή της εγκεφαλικής δραστηριότητας (όσο αφορά τη νευρολογία ), 
στην καρδιολογία µιας και καταγράφει δραστηριότητα σχετική µε την αρτηριοσκλήρυνση, στην 
ψυχιατρική, στην φαρµακολογία κ.α. 
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 Η ΡΕΤ χρησιµοποιείται και σε µελέτες εφαρµοζόµενη σε ζώα όπου έχουµε επανελλειµένες 
έρευνες στο ίδιο πειραµατόζωο. Έτσι λοιπόν µειώνουµε τον αριθµό των πειραµατόζωων αλλά και 
αποκτούµε καλύτερα στατιστικά δεδοµένα (κυρίως σε µελέτες που έχουν σχέση µε τον καρκίνο). 
Στην απεικόνιση µικρών ζώων χρησιµοποιούνται εξειδικευµένα συστήµατα ΡΕΤ µε υψηλές 
επιδόσεις και διακριτική ικανότητα των 1-2mm. 
 Σχετικά µε τη ραδιενέργεια υπάρχουν επιφυλάξεις αλλά πρώτον σχεδιάζονται ουσίες που να 
έχουν µικρούς χρόνους ηµιζωής και δεύτερον ο κίνδυνος που ελλοχεύει από την έκθεση σε τέτοιες 
τιµές ραδιενέργειας είναι µικρός. Ακόµη το υψηλό κόστος παραγωγής ραδιοϊσοτόπων καθιστά 
δύσκολη την ύπαρξη µονάδων παραγωγής µέσα σε νοσοκοµεία. Λίγα νοσοκοµεία και 
πανεπιστήµια έχουν τέτοιες δυνατότητες οπότε οι προµηθευτές είναι συνήθως τρίτα πρόσωπα 
(ειδικά σε χώρες που η ΡΕΤ κάνει τα πρώτα της βήµατα). 
 Τα δεδοµένα που συλλέγονται από ένα σκάνερ PET είναι µία λίστα από γεγονότα που 
επεξεργάζονται, ώστε να σχηµατίσουν µία τρισδιάστατη εικόνα. Το µειονέκτηµα είναι πως έχουµε 
θόρυβο από πολλά τυχαία γεγονότα και σχετικά µικρότερη πληροφορία από ότι θα παίρναµε από 
µία τοµογραφία ακτίνων-Χ. Στην πράξη τελικά λαµβάνουµε υπόψη τα τυχαία γεγονότα γίνονται 
προσεγγίσεις και διορθώσεις, χρησιµοποιούµε φίλτρα και κατάλληλους αλγορίθµους για να 
επιτύχουµε την τελική εικόνα. 
 

∆εδοµένα Εξασθένησης Ραδιοϊσοτόπου 
Ραδιοϊσότοπο Χρόνος Ηµιζωής 

(min) 
Ενέργεια Ποζιτρονίου 

(keV) 
Ενέργεια ακτίνων-γ 

(keV) 

C11  20.4 960 511 

N13  10.0 1190 511 

O15  2.05 1720 511 

F18  109.6 635 511 
Πίνακας 1.1: Ιδιότητες µερικών κοινών ραδιοφαρµάκων 
 
 

 

1.3.2 Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) 
  Η µονοφωτονιακή τοµογραφία εκποµπής (SPECT) βασίζεται σε λίγο διαφορετική 
φυσική αρχή από την PET. Και πάλι γίνεται χορήγηση ραδιοφαρµάκου στον ασθενή, το οποίο 
συγκεντρώνεται επιλεκτικά στους προς εξέταση ιστούς. Τα ραδιονουκλίδια εκπέµπουν ακτίνες 
γάµµα χαµηλών σχετικά ενεργειών. Τοποθετώντας ένα κατευθυντήρα µεταξύ ανιχνευτή και 
δείγµατος, µόνο τα φωτόνια που ταξιδεύουν σε κατεύθυνση παράλληλη προς τις οπές µπορούν και 
τον διαπερνούν και φτάνουν σε µία σειρά από φωτοευαίσθητους κρυστάλλους. Οι κρύσταλλοι µε 
τη σειρά τους ενεργοποιούν φωτοπολλαπλασιαστές και µπορεί να εντοπιστεί το σηµείο από όπου 
προήλθε η ακτίνα γάµµα. Αν ο ανιχνευτής περιστρέφεται γύρω από το αντικείµενο, τότε έχουµε 
ένα σύστηµα τοµοσπινθηρογραφίας SPECT και λαµβάνουµε τοµογραφικές εικόνες. ∆ιαφορετικά 
έχουµε δυσδιάστατες σπινθηρογραφικές εικόνες. 
 Κατά τη διάρκεια της εξέτασης SPECT χρησιµοποιείται µία γάµµα κάµερα και παίρνουµε 
δυσδιάστατες εικόνες από διάφορες γωνίες. Στη συνέχεια µε τη βοήθεια υπολογιστή και 
αλγορίθµων καταλήγουµε στην τελική εικόνα. Τα ραδιοϊσότοπα που χρησιµοποιούνται είναι όµοια 
µε αυτά που χρησιµοποιούνται και σε άλλες µεθόδους που εµπεριέχουν τη χρήση γάµµα κάµερας. 
Σαν αποτέλεσµα ο ασθενής µπορεί να υποβληθεί στην εξέταση SPECT αµέσως µετά από µία άλλη 
εξέταση κατά την οποία του είχε χορηγηθεί ραδιοφάρµακο (για παράδειγµα στην περίπτωση που 
δεν έχουµε πάρει καθαρές εικόνες µε την πρώτη). Προκειµένου να αποκτήσουµε τις εικόνες που 
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θέλουµε η γάµµα κάµερα περιστρέφεται γύρω από τον ασθενή 3-6 µοίρες τη φορά για (συνήθως) 
360 µοίρες. Τελικά, η εξέταση παίρνει 15-20 λεπτά. Σε περίπτωση που χρησιµοποιήσουµε πάνω 
από µία γάµµα κάµερα θα έχουµε περιστροφή για λιγότερες µοίρες. Αν για παράδειγµα έχουµε 2 
τότε θα χρειαστεί περιστροφή 180 µοιρών και αν έχουµε τρεις 120 µοιρών. Η SPECT µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για απεικονίσεις της καρδιάς, της λειτουργίας της και του µυοκαρδίου, για 
απεικονίσεις λειτουργιών και οργάνων, απεικόνιση του θυρεοειδή, των κοκάλων και του 
εγκεφάλου. Κατά τη διάρκεια της απόκτησης της εικόνας ο ασθενής δεν πρέπει να κινείται και 
γενικά σαν διαδικασία είναι χρονοβόρα και επηρεάζεται σχετικά εύκολα από διάφορους 
παράγοντες. Μια ανόµοια κατανοµή του ραδιοφαρµάκου, µια περιοχή πιο έντονης δραστηριότητας 
µπορεί να καταλήξει σε εικόνες µε µικρή χρηστική δύναµη. Σύγχρονος εξοπλισµός SPECT 
περιλαµβάνει τον συνδυασµό µε ακτίνες Χ ώστε να λαµβάνουµε υπόψη και τη θέση του ιστού ή 
οργάνου προς απεικόνιση. 
 

Μελέτη Ραδιοϊσότοπο 
Ενέργεια 
εκποµπής 

(keV) 

Χρόνος 
Ηµιζωή

ς (Ωρες) 

∆ραστη-
ριότητα 
(Μbq) 

Περιστρο

-φή 
(Μοιρες) 

Προβολές 
Ανάλυση 
Εικόνας 

Χρόνος 
ανά 

προβολ

ή (sec) 
Οστά Τεχνήτιο-99m 140 6 800 360 120 128 x 128 15 
Εγκέφα-
λος 

Τεχνήτιο-99m 140 6 555-1100 360 64 128 x 128 30 

Όγκος Ιώδιο-123 159 13 400 360 60 64 x 64 30 
Λευκά 
Αιµο-
σφαίρια 

Ίνδιο-111 
171 & 
245 

67 18 360 60 64 x 64 30 

Πίνακας 1.2: Τυπικά πρωτόκολλα τοµογραφίας SPECT 
 
 
 

1.3.3 Σύγκριση µεθόδων 
 Το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα της τοµογραφίας ΡΕΤ είναι ότι παρουσιάζει πολύ 
µεγαλύτερη ευαισθησία από την SPECT (σχεδόν 2 µε 3 τάξεις µεγέθους). Η τοµογραφία ΡΕΤ έχει 
την δυνατότητα να ανιχνεύει και να καταγράφει ένα πολύ µεγαλύτερο ποσοστό γεγονότων που 
λαµβάνουν χώρα. Αυτό συµβαίνει επειδή στην µονοφωτονιακή απεικόνιση (γάµµα κάµερες και 
SPECT), απαιτείται η χρήση κατευθυντήρων έτσι ώστε να απορριφθούν τα φωτόνια που δεν 
βρίσκονται µέσα σε ένα µικρό γωνιακό εύρος (διαφορετικά η γωνία του γεγονότος δεν θα ήταν 
γνωστή). Κατά συνέπεια, οι κατευθυντήρες παρουσιάζουν περιορισµένη γεωµετρική 
αποδοτικότητα ( ορίζεται ως τα ανιχνευόµενα φωτόνια προς τα εκπεµπόµενα φωτόνια), περίπου της 
τάξης του 0.01%.  

Με την PET έχουµε τρισδιάστατες εικόνες ευαισθησίας 4mm και µπορεί να φτάσει και το 
1mm ανάλογα µε την διάταξη. Το ισότοπο που χρησιµοποιείται εδώ έχει χρόνο ηµιζωής µερικά 
λεπτά και η εξέταση πρέπει να γίνεται άµεσα (οπότε είναι και απαραίτητη η παρουσία 
επιταχυντικής διάταξης κοντά στον τόπο της εξέτασης). Αντίθετα στη SPECT συλλέγουµε 
δισδιάστατα δεδοµένα ευαισθησίας 5-8mm (περιορίζεται από το µέγεθος των οπών του 
κατευθυντήρα οι οποίες δεν πρέπει να είναι πολύ µικρές, ώστε να µην µειώνεται πολύ η 
ευαισθησία). Από την άλλη µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε πολλά και διαφορετικά ισότοπα οπότε 
έχουµε µεγάλη επιλογή ως προς το ραδιοφάρµακο (π.χ. µε µεγάλους χρόνους ηµιζωής ). Σε αυτήν 
την περίπτωση µειώνεται σηµαντικά το κόστος λειτουργίας αφού µπορούµε να προµηθευτούµε τα 
ραδιοϊσότοπα από µονάδες εκτός νοσοκοµείου. 

Η χωρική διακριτική ικανότητα στην απεικόνιση ΡΕΤ και SPECT εξαρτάται από αρκετούς 
παράγοντες. Μια γενική παρατήρηση είναι ότι οι βελτιώσεις στην διακριτική ικανότητα της 
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απεικόνισης SPECT περιορίζονται µόνο από την τεχνολογία (π.χ. σχεδιασµός του κατευθυντήρα), 
εν αντιθέσει µε την ΡΕΤ, η οποία περιορίζεται από την φυσική, δηλαδή από τη µη συγγραµικότητα 
των φωτονίων και την απόσταση που διανύει το ποζιτρόνιο µέχρι να εξαϋλωθεί.  

Η ταυτόχρονη χρήση δυο διαφορετικών ισοτόπων είναι ένα πεδίο αυξανόµενου 
ενδιαφέροντος για την απεικόνιση SPECT. Όµως η χρήση δυο ισοτόπων δεν µπορεί να εφαρµοστεί 
στην απεικόνιση ΡΕΤ για το λόγο ότι όλα τα ραδιοφάρµακα που χρησιµοποιούνται εκπέµπουν 
ποζιτρόνια διαφορετικών ενεργειών, τα οποία όµως όταν εξαϋλωθούν δίνουν φωτόνια που 
βρίσκονται στην ίδια ενεργειακή στάθµη (~511keV). Αντίθετα στην απεικόνιση SPECT µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν πολλαπλά ενεργειακά παράθυρα που καθιστούν εφικτή την απεικόνιση 
ραδιοϊσοτόπων διαφορετικής ενέργειας. 
 
 
 

1.4 Χωρικά ευαίσθητος φωτοπολλαπλασιαστής (Position Sensitive 
Photomultiplier Tube, PSPMT) 
 Όπως έχουµε ήδη αναφέρει αρκετές φορές µε τις µεθόδους της πυρηνικής απεικόνισης 
παίρνουµε πληροφορίες που έχουν σχέση µε την λειτουργική κατάσταση ενός οργάνου, την 
ανίχνευση ή και το χαρακτηρισµό µιας µορφολογικής αλλοίωσης. Τα βασικά µειονεκτήµατα των 
µεθόδων αυτών είναι ο υψηλός θόρυβος και η σχετικά µε άλλες µεθόδους περιορισµένη ευαισθησία 
και διακριτική ικανότητα.. Ακόµη τα συµβατικά συστήµατα θέτουν περιορισµούς ως προς την 
απεικόνιση οργάνων µικρών διαστάσεων. 
 Ο στόχος λοιπόν της πυρηνικής ιατρικής σήµερα είναι η βελτίωση ως προς την ευαισθησία 
και τη διακριτική ικανότητα. Σήµερα γίνονται έρευνες και αναπτύσσονται συστήµατα που 
αντικαθιστούν την επίπεδη και την τοµογραφική γάµµα κάµερα µε αξιόλογα πλεονεκτήµατα η 
πλειοψηφία των οποίων βασίζεται σε χωρικά ευαίσθητους φωτοπολλαπλασιαστές (PSPMT position 
sensitive photomultiplier tube). Ο πρώτος κατασκευάστηκε από τον οίκο Hamamatsu (1987) και 
αποτέλεσε επανάσταση στο χώρο. Το βασικό πλεονέκτηµα είναι ο υπολογισµός της θέσης µε 
χρήση ενός φωτοπολλαπλασιαστή, λόγω διαφοράς στην γεωµετρία της ανόδου. Εκτός από σήµα 
ενέργειας παρέχεται και πληροφορία θέσης, λειτουργεί δηλαδή σαν µια αυτόνοµη γάµµα κάµερα. 
Στο πρώτο µοντέλο που παρουσιάστηκε, στην άνοδο τοποθετείται ένα πλέγµα διασταυρούµενων 
αγωγών το οποίο δίνει έναν αριθµό από 32 ή 56 σήµατα (ανάλογα µε το πλέγµα ) και έτσι 
υπολογίζουµε τη θέση προέλευσης του κάθε φωτονίου. 
 Αν το πλέγµα είναι 56 αγωγών τότε έχουµε 28 αγωγούς στην Χ διεύθυνση και 28 στην Υ, 
αν είναι 32 τότε έχουµε 16 και 16. Κάθε σήµα ενισχύεται και διαβάζεται από τον υπολογιστή οπότε 
παίρνουµε την κατανοµή του ανοδικού φορτίου. Με αλγορίθµους κέντρου βάρους υπολογίζονται 
τελικά οι συντεταγµένες που αντιστοιχούν στην κάθε θέση πρόσπτωσης. Μια πιο απλοποιηµένη 
διαδικασία  είναι η χρήση κυκλωµάτων διαίρεσης φορτίου έτσι ώστε τελικά να µειώνονται τα 
σήµατα σε τέσσερα (Χ+,Χ-,Υ+,Υ-) και άρα και η πολυπλοκότητα και το κόστος της διάταξης µε 
αντίστοιχη όµως µείωση και της διακριτικής ικανότητας, κυρίως στα άκρα του πεδίου. Πιο 
πρόσφατη καινοτοµία είναι η χρήση διακριτοποιηµένης ανόδου µε πληροφορίες για την κατανοµή 
του ανοδικού φορτίου (όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.2). 
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Σχήµα 1.2: Κατανοµή του φορτίου που συλλέχθηκε από την άνοδο ενός επιπέδου 
φωτοπολλαπλασιαστή, µε CsI(Tl) σπινθηριστή. 
 
 
 
Ένα τυπικό σύστηµα µίας γ-κάµερα που βασίζεται σε PSPMT αποτελείται από: 
(1) Κατευθυντήρα. Ο κατευθυντήρας είναι υψηλής διακριτικής ικανότητας µε οπές διαµέτρου 0,5-
1mm (για απεικόνιση µικρών ζώων) και 2mm για την περίπτωση σπινθηροµαστογραφίας. 
(2) Κρύσταλλο. Ο κρύσταλλος σε αυτά τα συστήµατα συνήθως είναι διακριτοποιηµένος σε µικρές 
κυψελίδες που οι διαστάσεις τους διαφοροποιούνται ανάλογα µε την εφαρµογή και καθορίζουν τα 
όρια της διακριτικής ικανότητας κατά την σπινθηρογραφική απεικόνιση. Με τους 
διακριτοποιηµένους κρυστάλλους διατηρείται η πληροφορία της θέσης πρόσπτωσης του 
ανιχνευόµενου φωτονίου–γ. 
(3) PSPMT. Όταν το οπτικό φως προσπίπτει στη φωτοκάθοδο του PSPMT πολλαπλασιάζεται σε 
ένα σύστηµα δυνόδων (οι νέοι PSPMT έχουν δυνόδους µεταλλικών καναλιών ). Τελικά στην άνοδο 
φτάνει ένα ηλεκτρονιακό νέφος από όπου λαµβάνεται ένας αριθµός σηµάτων. 
(4) Ηλεκτρονικές µονάδες ή κάρτες. Με τις κάρτες αυτές τα σήµατα ενισχύονται, ψηφιοποιούνται 
και µεταφέρονται στον υπολογιστή όπου µε λογισµικό έχουµε τελικά εικόνες. 

Τα πλεονεκτήµατα των συστηµάτων που βασίζονται σε PSPMT είναι η άριστη χωρική 
διακριτική ικανότητα, το µικρό τους µέγεθος και το χαµηλότερο κόστος. Από τη στιγµή που έχουµε 
µικρότερα µεγέθη µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κρυστάλλους και κατευθυντήρες υψηλών 
επιδόσεων ( από υλικά που αποδίδουν καλύτερα ) που λόγω κόστους δεν µπορούµε να έχουµε σε 
κλινικά συστήµατα.  
 Οι εφαρµογές των PSPMT περιλαµβάνουν την απεικόνιση θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών 
αδένων, της καρδιάς, του προστάτη, του εγκεφάλου των λεµφαδένων και µε πιο ενδιαφέρον αυτή 
µικρών ζώων και στη σπινθηροµαστογραφία. 
 
 
 

1.4.1 Απεικόνιση µικρών ζώων 
 Για την απεικόνιση µικρών ζώων πολλές οµάδες χρησιµοποιούν την επίπεδη ή την κάµερα 
SPET µε χρήση παράλληλου κατευθυντήρα ή κατευθυντήρα οπής (pinhole collimator). Με 
εξειδικευµένες συσκευές έχουµε και περισσότερα πλεονεκτήµατα, όπως µικρή απόσταση µεταξύ 
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πειραµατόζωου και διάταξης, υψηλή διακριτική ικανότητα, υψηλή ευαισθησία, µικρό βάρος και 
δυνατότητα µεταφοράς. 
 Συστήµατα µε µικρούς PSPMTs απαιτούσαν δύο ή περισσότερες λήψεις και γινόταν 
συρραφή στον υπολογιστή των εικόνων που λαµβάνονταν. Έτσι όµως είχαµε κάθε φορά µέρος του 
σώµατος του ζώου και δεν ήταν δυνατή η δυναµική µελέτη του πειραµατόζωου. Το πρόβληµα 
λύθηκε µε τη δηµιουργία και χρήση µεγαλύτερων PSPMT ή τετραγωνικών PSPMTS, που 
χρησιµοποιούνται σε συστοιχίες. Με τα συστήµατα αυτά µπορούµε να απεικονίσουµε ολόκληρο το 
πειραµατόζωο. Παραθέτουµε ενδεικτικά την εικόνα ενός ποντικιού που έχει ληφθεί 6 λεπτά µετά 
την χορήγηση του ραδιοφαρµάκου. Παρατηρούµε την έντονη συγκέντρωση στα νεφρά και στην 
ουροδόχο κύστη. 

 
Σχήµα 1.3: Συγκέντρωση ραδιοφαρµάκου στα νεφρά και  στην ουροδόχο κύστη ενός ποντικιού 
 
 

 
Σχήµα 1.4: Ανιχνευτής, µε τοποθετηµένο πάνω του ένα αναισθητοποιηµένο ποντίκι, σε µια τυπική 
θέση απεικόνισης 
 
 

1.4.2 Σπινθηροµαστογραφία 
 Είναι ίσως η σηµαντικότερη κλινική εφαρµογή, όπου απαιτούνται υψηλές αποδόσεις. 
Κυρίως χρησιµοποιείται η µαστογραφία µε ακτίνες Χ για τον εντοπισµό καρκινικών όγκων µε 
µειονέκτηµα τη χαµηλή ειδικότητα.(60% απεικονίσεων δεν διαγνώσκουν τον καρκίνο). Ακόµη σε 
γυναίκες µε πυκνό στήθος µπορεί να έχουµε και λανθασµένα αποτελέσµατα σε ποσοστό 20%. Αν 
όµως συνδυάσουµε σπινθηροµαστογραφία µε τεχνήτιο-99m-2-µεθόξυ-ισοβουτυλο-ισονιτρίλιο και 
µε τη συµβατική µαστογραφία µπορούµε να αυξήσουµε την ακρίβεια σε επιλεγµένους πληθυσµούς.  
 Το πιο σηµαντικό όµως σε περιπτώσεις καρκίνων του µαστού είναι ο εντοπισµός µικρών 
όγκων (διαστάσεις µικρότερες του 1cm3), αφού η αφαίρεσή τους σε αυτό το στάδιο θεωρείται και η 
καλύτερη θεραπεία, βελτιώνοντας σηµαντικά την πρόγνωση του ασθενούς. Αυτός είναι και ο λόγος 
που η συµβατική σπινθηροµαστογραφία δεν αποτελεί εξέταση ρουτίνας στην πυρηνική ιατρική 
µιας και η ευαισθησία της δεν της επιτρέπει να εντοπίσει τέτοιους όγκους.  
 Τα πολύ καλά αποτελέσµατα των PSPMT στην απεικόνιση µικρών ζώων, έδωσαν ώθηση 
στην χρησιµοποίησή τους και στην σπινθηροµαστογραφία. Τα βασικά πλεονεκτήµατα είναι δύο: 
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Πρώτον είναι δυνατή η επαφή του µαστού µε τον ανιχνευτή και δεύτερον είναι δυνατή η λήψη 
εικόνων από διάφορες πλευρές. Η επαφή µεγιστοποιεί τις αποδόσεις του συστήµατος και 
ελαχιστοποιεί την ακτινοβολία από το υπόλοιπο σώµα. Γενικά η συµπίεση του µαστού είναι 
συνήθης πρακτική και βελτιώνει αποδεδειγµένα τα αποτελέσµατα.  
 Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε τα αποτελέσµατα της απεικόνισης µε χορήγηση 
κατάλληλου ραδιοφαρµάκου χωρίς (Α) µε (Β) συµπίεση του µαστού και (Γ) το συµβατικό 
σπινθηρογράφηµα µε γ-κάµερα. 

 
Σχήµα 1.5: Απεικόνιση µαστού µε χρήση ραδιοφαρµάκου 
 
 Συγκριτικά σε µελέτη 58 γυναικών η συµβατική γ-κάµερα ανίχνευσε 18 αληθώς θετικά και 
10 ψευδώς αρνητικά περιστατικά, ενώ µε το PSPMT σύστηµα είχαµε 22 αληθώς θετικά και 10 
ψευδώς αρνητικά. 
 
 

1.5 Στόχος της εργασίας 
Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι η βαθµονόµηση µίας σπινθηρογραφικής γ-camera, η 

οποία έχει χρησιµοποιηθεί στην απεικόνιση µαστού. Η camera αυτή έχει κατασκευαστεί στο 
University of Rome “La Sapienza” από την οµάδα του Prof. Roberto Pani. Μέρος του πλήρους 
συστήµατος µεταφέρθηκε στην Ελλάδα µε σκοπό την κλινική του αξιολόγηση. Σαν πρώτο βήµα 
της συνεργασίας αυτής πρέπει να ολοκληρωθεί το λογισµικό της λήψης και επεξεργασίας 
δεδοµένων, ώστε να λαµβάνονται εικόνες υψηλής ποιότητας.  

Το πρώτο βήµα που απαιτείται για το σκοπό αυτό είναι να καθοριστούν οι βέλτιστες 
παράµετροι λειτουργίας του συστήµατος καθώς και η επίδραση µεταβλητών όπως η τάση και η 
ενίσχυση των αναλογικών σηµάτων στα λαµβανόµενα σήµατα.  

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής πραγµατοποιήθηκε µία σειρά από βασικά πειράµατα, ώστε 
να µελετηθεί η απόκριση του συστήµατος σε «ελεγχόµενες» συνθήκες, να προσδιοριστεί η 
επίδραση των παραµέτρων τάσης και ενίσχυσης και να καθοριστούν οι βέλτιστες παράµετροι για 
τη λειτουργία του. Τέλος αξιολογούνται οι επιδόσεις του συστήµατος σε επίπεδο µη 
επεξεργασµένων δεδοµένων. 
 
 
 

1.6 Οργάνωση Κειµένου 
Στο κεφάλαιο 2 θα γίνει µια εισαγωγή στα απεικονιστικά συστήµατα γ-κάµερας και θα 

περιγραφούν συνοπτικά τα επιµέρους επίπεδα επεξεργασίας. Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση του 
µοντέλου φωτοπολλαπλασιαστή R3292, µε τον οποίο ασχολούµαστε στα πειράµατα που εκτελούµε 
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για τις ανάγκες της διπλωµατικής. Τέλος γίνεται µια αναφορά στα βασικά µεγέθη που προκύπτουν 
από την επεξεργασία, όπως τα διαγράµµατα της ενέργειας και τα σήµατα Χa,Xb,Yc,Yd. 

Στο κεφάλαιο 3, γίνεται µια πρώτη απόπειρα να πάρουµε δεδοµένα και εικόνες από το 
απεικονιστικό µας σύστηµα. Παρόλα αυτά, γίνεται γρήγορα αντιληπτό, ότι η κάµερα δεν είναι 
σωστά βαθµονοµηµένη. Η αξία του κεφαλαίου αυτού, έγκειται στο να πραγµατοποιηθούν βασικά 
πειράµατα, να αναλυθούν τα συλλεγόµενα σήµατα και να παρουσιαστούν µε λεπτοµέρεια όλα τα 
βήµατα που έγιναν, προκειµένου να οδηγηθούµε στις ρυθµίσεις πρέπει να γίνουν για να πάρουµε 
καθαρότερες εικόνες.  

Στο κεφάλαιο 4, έχοντας πλέον τη γνώση από το προηγούµενο κεφάλαιο, προχωρούµε στη 
σωστή ρύθµιση της κάµερας. Έχουµε πλέον καταλήξει ποια µεγέθη µπορούν να µεταβληθούν για 
να πάρουµε καλύτερα αποτελέσµατα και προσπαθούµε µέσω συγκριτικών δοκιµών να δούµε ποια 
από αυτά είναι τα βέλτιστα. Γίνονται αρκετά πειράµατα στα οποία µεταβάλλονται διάφορες 
παράµετροι, έτσι ώστε να ελέγξουµε µε ποιους συνδυασµούς λαµβάνουµε καλύτερα αποτελέσµατα. 
Όλα τα πειραµατικά αποτελέσµατα παρατίθενται µε λεπτοµέρεια, για περαιτέρω ανάλυση. 

Στο κεφάλαιο 5, έχοντας βρει ποιες είναι οι βέλτιστες ρυθµίσεις από τις οποίες παίρνουµε 
καλές εικόνες, γίνεται µια αξιολόγηση του συστήµατος υπολογίζοντας την διακριτική ικανότητα 
και την ευαισθησία του για δυο διαφορετικούς κρυστάλλους, έναν µε διαµερισµατοποίηση 1x1 και 
έναν δεύτερο µε 3x3.  

Τέλος, στο κεφάλαιο 6 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα και οι µελλοντικές προοπτικές της 
εργασίας αυτής. 
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2 
Περιγραφή απεικονιστικού συστήµατος 

γ-κάµερας 
 
 
 

 

 

2.1 Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια παρουσίαση του εξοπλισµού που χρησιµοποιούµε για την 

ανίχνευση των ακτίνων γ και θα γίνει µια αναφορά στα επιµέρους στοιχεία που τον απαρτίζουν. Θα 
ασχοληθούµε µε τα βασικά σήµατα που λαµβάνουµε από τη γ κάµερα και στη συνέχεια θα 
περιγραφεί η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειµένου να υπολογιστεί η θέση του 
λαµβανοµένου φωτονίου και άλλων χαρακτηριστικών µεγεθών. 
 
 
 

2.2 Απεικονιστικό σύστηµα γ-κάµερας 
  Ένα σύστηµα απεικόνισης µε χρήση γ-κάµερας αποτελείται από τον κατευθυντήρα, τον 
σπινθηριστή, τον/τους φωτοπολλαπλασιαστή/ές και κάποιες ηλεκτρονικές διατάξεις. Οι διατάξεις 
αυτές περιλαµβάνουν ενισχυτές για την ενίσχυση των σηµάτων που λαµβάνονται από τον 
φωτοπολλαπλασιαστή, µετατροπείς σήµατος από αναλογικό σε ψηφιακό (ADC) και κάποιες µονάδες 
για την σύνδεση µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, όπου γίνεται περαιτέρω επεξεργασία των σηµάτων και 
κατασκευή εικόνων. Ένα απλό σχηµατικό διάγραµµα συστήµατος βασισµένου σε PSPMT 
παρουσιάζεται παρακάτω. 
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Σχήµα 2.1: Σχηµατικό διάγραµµα απεικονιστικού συστήµατος γ-κάµερας 
 
 

Στη συνέχεια θα περιγραφούν αναλυτικότερα τα επιµέρους τµήµατα της κάµερας καθώς και 
των ηλεκτρικών σηµάτων που παράγονται. 

 

2.3 Κατευθυντήρας 
Μια πηγή ακτινών γ εκπέµπει ισοτροπικά προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να προσπίπτουν στο ίδιο σηµείο πάνω στον σπινθηριστή πολλά φωτόνια που 
προέρχονται από διαφορετικές θέσεις, δυσχεραίνοντας έτσι τον υπολογισµό της θέσης του 
εκάστοτε φωτονίου και συνεπώς της πηγής.(Σχ. 2.2.α). 
Χρησιµοποιώντας όµως έναν κατευθυντήρα, περιορίζουµε 
ποια φωτόνια θα ανιχνευθούν. Ο κατευθυντήρας 
κατασκευάζεται από ένα παχύ φύλλο µόλυβδου ή άλλου 
υλικού που έχει την ικανότητα να απορροφά τις ακτίνες γ. Ο 
πιο διαδεδοµένος τύπος κατευθυντήρα, αλλά και αυτός που 
θα χρησιµοποιήσουµε στην παρούσα διπλωµατική εργασία,  
αποτελείται από πλήθος παραλλήλων εξαγωγικών οπών µε 
διεύθυνση κάθετη προς τον σπινθηριστή. Τα χωρίσµατα 
µεταξύ των οπών θα πρέπει να είναι αρκετά παχιά, έτσι ώστε 
να µπορούν να απορροφήσουν τα προσπίπτοντα σε αυτά 
φωτόνια, δηλαδή όλα εκείνα τα φωτόνια που δεν έχουν 
κάθετη διεύθυνση προς τον ανιχνευτή (Σχ. 2.2.β). 

Η χωρική διακριτική ικανότητα της γ-κάµερας 
εξαρτάται κατά ένα πολύ µεγάλο βαθµό από την γεωµετρία 
του κατευθυντήρα και από την απόσταση του προς 
παρατήρηση αντικειµένου. Αν επιθυµούµε µεγαλύτερη 
διακριτική ικανότητα τότε ο κατευθυντήρας θα πρέπει να 
έχει περισσότερες και µικρότερες τρύπες ανά τετραγωνικό 
εκατοστό. Αυτό όµως έχει ως αποτέλεσµα να µειώνεται η ευαισθησία, καθώς όλο και λιγότερα 
φωτόνια καταφθάνουν στον ανιχνευτή. Αντίθετα, αν επιθυµούµε να αυξήσουµε την ευαισθησία θα 
πρέπει ο κατευθυντήρας να έχει µεγαλύτερες και λιγότερες τρύπες ανά τετραγωνικό εκατοστό, το 
οποίο θα οδηγήσει, προφανώς, σε µείωση της χωρικής διακριτικής ικανότητας. 
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Η απόσταση µεταξύ του κατευθυντήρα και του προς παρατήρηση αντικειµένου είναι επίσης 
µια σηµαντική παράµετρος. Όπως παρατηρούµε από το παρακάτω σχήµα (Σχ. 2.3) το µέγεθος 
FWHM (το εύρος της καµπύλης στο µισό του µέγιστου) αυξάνεται γραµµικά όσο αυξάνεται η 
απόσταση της πηγής, δηλαδή η διακριτική ικανότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης 
του αντικειµένου και του ανιχνευτή. 

 
Σχήµα 2.3: ∆ιάγραµµα κρούσεων συναρτήσει της απόστασης από τον ανιχνευτή 
 
Στα πειράµατα που έγιναν για τη παρούσα διπλωµατική χρησιµοποιήσαµε έναν 

κατευθυντήρα παραλλήλων οπών από µόλυβδο, ο οποίος είχε διαστάσεις 11cm x 11cm x 2,2cm και 
εξαγωγικές οπές διαµέτρου 1,2cm. 

 

2.4 Σπινθηριστής 
 Όσα φωτόνια περάσουν από τον κατευθυντήρα προσπίπτουν στον σπινθηριστή. Ο 
σπινθηριστής µετατρέπει τη προσπίπτουσα ακτινοβολία σε ανιχνεύσιµο φως συγκεκριµένου 
µήκους κύµατος. Οι σπινθηριστές χωρίζονται σε οργανικούς και ανόργανους και επιλέγονται 
ανάλογα µε την εκάστοτε εφαρµογη. Οι περισσότεροι ανόργανοι σπινθηριστές κατασκευάζονται 
από µείγµατα αλογόνου, όπως NaI(Tl), BGO, BaF2, CsI(Tl) και ZnS. Αυτοί οι ανόργανοι 
σπινθηριστές προσφέρουν πλεονεκτήµατα, όπως 
υψηλή απόδοση µετατροπής ενέργειας, υψηλή 
απόδοση απορρόφησης και καλή πιθανότητα να 
συµβεί φωτοηλεκτρικό φαινόµενο συγκρινόµενοι µε 
τους οργανικούς. Για την ανίχνευση της 
ακτινοβολίας, οι διαστάσεις του σπινθηριστή 
επιλέγονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να απορροφήσει 
το επιθυµητό κλάσµα ακτινοβολίας. Για µια 
διεισδυτική ακτινοβολία όπως είναι οι ακτίνες γ, 
απαιτείται ένα υλικό µεγάλης πυκνότητας και 
συγκεκριµένου πάχους, το οποίο θα επιτρέπει τους 
παλµούς φωτός που παράγονται µέσα σε αυτό, να το 
διαπεράσουν  και να φτάσουν στον ανιχνευτή φωτός. 
Για την ανίχνευση ακτίνων-γ µε υψηλή διακριτική 
ικανότητα χρησιµοποιούνται κυρίως ανόργανοι 
κρύσταλλοι νατρίου µε προσµίξεις θαλλίου 
{NaI(Tl)}, ιωδιούχου καισίου µε προσµίξεις θαλλίου 
{CsI(Tl)} και ιωδιούχου καισίου µε προσµίξεις νατρίου {CsI(Na)}. 
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 Ο σπινθηριστής προσκολλάται πάνω στον φωτοπολλαπλασιαστή µε ένα συνδετικό υλικό 
µεταξύ τους. Το υλικό αυτό χρησιµοποιείται προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες µεταξύ 
του σπινθηριστή και του παραθύρου εισόδου του φωτοπολλαπλασιαστή. Το υλικό αυτό θα πρέπει 
να επιλεχθεί προσεκτικά προκειµένου να παρέχει ικανοποιητική µετάδοση της ακτινοβολίας για το 
εκάστοτε φάσµα εκποµπής.  

Όταν η προσπίπτουσα ακτινοβολία απορροφηθεί από τον κρύσταλλο τότε αυτή διαχέεται 
µέσα στο υλικό, µε αποτέλεσµα η θέση πρόσπτωσης από τη µια πλευρά να είναι διαφορετική από 
την θέση ανίχνευσης στην άλλη. Για να λυθεί το πρόβληµα της διάχυσης του φωτός, 
χρησιµοποιούνται διαµερισµατοποιηµένοι κρύσταλλοι. Σε αντίθεση µε τους συµπαγείς 
κρυστάλλους, οι διαµερισµατοποιηµένοι είναι χωρισµένοι σε κυψελίδες µικρών διαστάσεων, που 
χωρίζονται µεταξύ τους µε ανακλαστικό υλικό. 
 Στην εργασία µας, χρησιµοποιήσαµε ένα δυσειδή διαµερισµατοποιηµένο κρύσταλλο 
ΝaI(Tl) διαµέτρου περίπου 10 εκατοστών και πάχους 5mm.Οι κυψελίδες είχαν διαστάσεις 3mm x 
3mm x 5 mm.Ο κρύσταλλος αυτός παρουσιάζεται στην εικόνα 2.4. 
                                                                                             
                   
 

2.5 Φωτοπολλαπλασιαστής 
 Ο φωτοπολλαπλασιαστής (ΡΜΤ) είναι µια φωτοευαίσθητη συσκευή που αποτελείται από 
ένα παράθυρο εισόδου, µια φωτοκάθοδο, εστιάζοντα ηλεκτρόδια, αρκετές δυνόδους, που 
λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές ηλεκτρονίων και από µια άνοδο, µέσα σε ένα, συνήθως γυάλινο, 
σωλήνα κενού αέρος. Τα παραπάνω επιµέρους στοιχεία του φωτοπολλαπλασιαστή παρουσιάζονται 
στο Σχήµα 2.5.  Όταν το φως περάσει από το παράθυρο εισόδου και προσπέσει στην φωτοκάθοδο, 
η τελευταία εκπέµπει φωτοηλεκτρόνια. Αυτά τα φωτοηλεκτρόνια κατευθύνονται από το δυναµικό 
δυο ηλεκτροδίων εστίασης προς τον πολλαπλασιαστή ηλεκτρονίων, δηλαδή στο σύστηµα των 
δυνόδων. Οι δύνοδοι καλύπτονται µε ένα στρώµα υλικού το οποίο εκπέµπει δευτερεύοντα 
ηλεκτρόνια, όταν προσπέσει πάνω τους κάποιο ηλεκτρόνιο. Τα δευτερεύοντα ηλεκτρόνια 
επιταχύνονται προς την επόµενη δύνοδο, η οποία έχει υψηλότερη τάση από την προηγούµενη, και 
πάει λέγοντας. Τελικά το νέφος των παραγόµενων ηλεκτρονίων φθάνει στην άνοδο του 
φωτοπολλαπλασιαστή ενισχυµένο κατά ένα παράγοντα της τάξης ~ 610 . Η έξοδος που παράγεται 
από την άνοδο είναι ένα ηλεκτρικό σήµα ανάλογο µε την ποσότητα του προσπίπτοντος φωτός. 
 

 
Σχήµα 2.5: Επιµέρους στοιχεία ενός φωτοπολλαπλασιαστή. 
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2.6 Χωρικά  ευαίσθητος φωτοπολλαπλασιαστής  

2.6.1 Γενικά 
Ο φωτοπολλαπλασιαστής που θα χρησιµοποιήσουµε στην παρούσα διπλωµατική εργασία 

είναι το µοντέλο R3292 της εταιρίας Hamamatsu. Η βασικότερη διαφορά µεταξύ ενός συµβατικού 
και ενός χωρικά ευαίσθητου φωτοπολλαπλασιαστή εντοπίζεται στην γεωµετρία της ανόδου και στα 
κυκλώµατα ανάγνωσης των σηµάτων που παράγονται από αυτή. Η επιφάνεια του 
φωτοπολλαπλασιαστή είναι τετραγωνική και η ενεργή περιοχή έχει διάµετρο 11 εκατοστά. Ως 
έξοδο παρέχει τέσσερα σήµατα, τα Xa, Xb, Yc, Yd. Το πλάτος των παλµών των  σηµάτων αυτών 
χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των συντεταγµένων Χ και Υ του κέντρου βάρους του 
ηλεκτρονικού νέφους.  Τέλος, ο φωτοπολλαπλασιαστής συνδέεται µε ένα τροφοδοτικό Υψηλής 
Τάσης, όπου παρέχεται σε αυτόν τάση κοντά στα 1000V.H βέλτιστη τιµή της τάσης θα µελετηθεί 
στα επόµενα κεφάλαια. Η τοµή του µοντέλου R3292 που θα χρησιµοποιήσουµε στην διπλωµατική, 
παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα. 

 
Σχήµα 2.6: Σχεδιάγραµµα του χωρικά ευαίσθητου φωτοπολλαπλασιαστή R3292 

 
 
Τα γενικά χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου µοντέλου παρουσιάζονται εν συντοµία στον 

Πίνακα 2.1 και θα αναλυθούν περαιτέρω στην συνέχεια 
 

Παράµετροι Περιγραφή/Τιµές Μονάδες 
Φασµατική απόκριση 300 µε 650 nm 
Μήκος κύµατος µέγιστης απόκρισης 420 nm 

Υλικό Bialkali - 
Φωτοκάθοδος 

Ελάχιστη Αποτελ. Περιοχή 100 mm dia. 
Υλικό Borosilicate glass - 

Παράθυρο εισόδου 
Σχήµα Plano-Plano - 
∆οµή Proximity mesh - 

∆ύνοδοι 
Αριθµός σταδίων 12 - 

Άνοδος Αριθµός συρµάτων 28 (X) + 28 (Y) - 
Πίνακας 2.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά του χωρικά ευαίσθητου φωτοπολλαπλασιαστή R3292 
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2.6.2 ∆ιαµορφώσεις φωτοπολλαπλασιαστών 
Υπάρχουν κυρίως δυο διαφορετικές διαµορφώσεις φωτοπολλαπλασιαστών. Η διαφορά 

έγκειται στην θέση της φωτοκαθόδου. Η φωτοευαίσθητη περιοχή µπορεί να είναι είτε στο πλάι 
(side-on) είτε στην κορυφή (head-on) του γυάλινου σωλήνα.(Σχ. 2.7). Ανάλογα µε την εφαρµογή 
που θέλουµε, χρησιµοποιούµε και την αντίστοιχη διαµόρφωση, καθώς η κάθε µια παρέχει τα δικά 
της πλεονεκτήµατα. 

 
Σχήµα 2.7: Φωτοπολλαπλασιαστής µε φωτοκάθοδο α. στο πλάι (side-on)  β. στην κορυφή (head-
on)  
                      
 
 O φωτοπολλαπλασιαστής R3292 που ασχοληθήκαµε σε αυτή την εργασία είναι τύπου head-
on, δηλαδή η φωτοκάθοδος του βρίσκεται στη κορυφή του γυάλινου σωλήνα. Οι 
φωτοπολλαπλασιαστές αυτού του τύπου είναι εξοπλισµένοι µε µια ηµιδιαφανή φωτοκάθοδο, η 
οποία βρίσκεται τοποθετηµένη στη εσωτερική επιφάνεια του παραθύρου εισόδου. Ο τύπος αυτός 
παρέχει ποικίλες επιλογές για το µέγεθος της φωτοευαίσθητης περιοχής, από µερικές δεκάδες 
τετραγωνικά χιλιοστά ως και αρκετές εκατοντάδες τετραγωνικά εκατοστά. Τέλος, προσφέρει 
καλύτερη χωρική οµοιοµορφία σε σχέση µε τον side-on τύπο. (Σχ. 2.8) 
 

 
Σχήµα 2.8: Χωρική οµοιοµορφία α.head-on και β. Side-on φωτοπολλαπλασιαστών 
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2.6.3. Παράθυρο εισόδου 
Το παράθυρο εισόδου είναι κατασκευασµένο από ειδικό γυαλί το οποίο επιτρέπει την 

διέλευση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Υπάρχουν διάφορα υλικά από τα οποία 
κατασκευάζονται αυτά τα παράθυρα, µεταξύ των οποίων Borosilicate, UV-διαπερατό, συνθετικό 
πυρίτιο κ.α. Το κάθε ένα από αυτά έχει ένα συγκεκριµένο εύρος µηκών κύµατος που επιτρέπει την 
διέλευση. Η κάµερα που χρησιµοποιήσαµε σε αυτή την εργασία ήταν εφοδιασµένη µε Borosilicate 
παράθυρο εισόδου, το οποίο έχει την ικανότητα να επιτρέπει τη µεταφορά ακτινοβολίας µήκους 
κύµατος από υπέρυθρο έως και περίπου 300nm. Ωστόσο, δεν είναι κατάλληλο για ανίχνευση 
ακτινοβολίας στην περιοχή του υπεριώδους. Η διαπερατότητα συναρτήσει του µήκους κύµατος 
αυτού αλλά και άλλων υλικών παρουσιάζονται στο Σχήµα 2.9 

 

 
Σχήµα 2.9 : Μετάδοση ακτινοβολίας για διάφορα υλικά παραθύρου 

 
 
 

2.6.4. Φωτοκάθοδος 
Η φωτοκάθοδος µετατρέπει το φως που προσπίπτει πάνω της σε φωτοηλεκτρόνια. Ο βαθµός 

απόδοσης της µετατροπής αυτής, είναι η ευαισθησία της φωτοκαθόδου και ποικίλει ανάλογα µε το 
µήκος κύµατος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Η σχέση µεταξύ της ευαισθησίας της 
φωτοκαθόδου και του µήκους κύµατος ονοµάζεται φασµατική απόκριση. 

Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασµένη η φωτοκάθοδος του συγκεκριµένου µοντέλου 
λέγεται Bialkali (Sb-Rb-Cs, Sb-K-Cs). Οι καµπύλες φασµατικής απόκρισης καθορίζονται από το 
υλικό της φωτοκαθόδου για ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος και από το υλικό του παραθύρου 
για µεγαλύτερο µήκος κύµατος. Τέτοιου είδους φωτοκάθοδοι έχουν µεγαλύτερη ευαισθησία στο 
φως που παράγεται από σπινθηριστές NaI(Tl).  

Τα βασικά χαρακτηριστικά βιαλκαλικών φωτοκαθόδων σε συνδυασµό µε διαφορετικού 
υλικού παράθυρα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.2). 
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Φασµατική Απόκριση 
Μήκος κύµατος µέγιστης ευαισθησίας 

Ευαισθησία 
ακτινοβολίας 

Κβαντική 
απόδοση 

Υλικό Φωτοκαθόδου 
Υλικό 

Παραθύρου 
Ειδόδου 

Ευαισθησία 
Φωτεινότητας 

(µΑ/Im) 

Εύρος 
Φάσµατος 

(nm) 
(mA/W) (nm) (%) (nm) 

Bialkali Borosilicate 95 300-650 88 420 27 390 
Bialkali UV 95 185-650 88 420 27 390 
Bialkali Quartz 95 160-650 88 420 27 390 
Hi.. Temp. Βialkali Borosilicate 40 300-650 51 375 17 375 
Multialkali UV 150 185-850 64 420 25 280 
Multialkali Quartz 150 160-850 64 420 25 280 

Πίνακας 2.2: Χαρακτηριστικά τυπικών φωτοκαθόδων 
 
 
Στο παραπάνω πίνακα αναφέρονται δυο χαρακτηριστικά µεγέθη. Το ένα είναι η ευαισθησία 

ακτινοβολίας η οποία ορίζεται ως το φωτοηλεκτρικό ρεύµα που παράγεται από τη φωτοκάθοδο 
προς την ακτινοβολία που προσπίπτει σε αυτή για δεδοµένο µήκος κύµατος. Οι µονάδες αυτού του 
µεγέθους είναι Ampere προς Watt (A/W). Το άλλο µέγεθος είναι η κβαντική απόδοση, η οποία 
ορίζεται ως ο αριθµός των εκπεµπόµενων φωτοηλεκτρονίων από τη φωτοκάθοδο προς τον αριθµό 
των φωτονίων που έπεσαν πάνω σε αυτή. Η κβαντική απόδοση συµβολίζεται µε “n” και 
εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%). Τα φωτόνια που προσπίπτουν πάνω στη φωτοκάθοδο 
δεν εκπέµπονται όλα ως φωτοηλεκτρόνια. Η φωτοεκποµπή λαµβάνει χώρα µε συγκεκριµένη 
πιθανοτική διαδικασία. Φωτόνια µε µικρότερο µήκος κύµατος έχουν µεγαλύτερη ενέργεια 
συγκρινόµενα µε αυτά µεγαλύτερου µήκους κύµατος και συνεισφέρουν στην αύξηση της 
πιθανότητας φωτοεκποµπής. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η µέγιστη κβαντική απόδοση να συµβαίνει 
για µήκη κύµατος ελαφρώς µικρότερα από το µήκος κύµατος µέγιστης ευαισθησίας. 

 
 
  

2.6.5 Σύστηµα δυνόδων 
Όπως αναφέραµε και πιο πάνω, το σύστηµα το δυνόδων είναι ένα σύνολο ηλεκτροδίων που 

βοηθά στον πολλαπλασιασµό των ηλεκτρονίων, πριν αυτά φτάσουν στην άνοδο. Υπάρχει µια 
µεγάλη ποικιλία διαφορετικών τύπων δυνόδων κάθε ένας από τους οποίους προσφέρει διαφορετικό 
κέρδος, χρονική απόκριση, οµοιοµορφία και απόδοση στην συλλογή των φωτοηλεκτρονίων. Όλα 
αυτά εξαρτώνται από τη γεωµετρία και των αριθµό τους. Ο βέλτιστος αριθµός δυνόδων θα πρέπει 
να επιλεχθεί ανάλογα µε την εκάστοτε εφαρµογή. Στον φωτοπολλαπλασιαστή R3292 ο αριθµός 
των δυνόδων είναι 12 και είναι διατεταγµένες σε ένα χονδροειδές πλέγµα (coarse mesh), όπως 
απεικονίζεται στο Σχήµα 2.10 

Αυτός ο τύπος δυνόδων, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα, αποτελείται από πολλαπλά 
πλέγµατα ηλεκτροδίων στοιβαγµένα το ένα πάνω στο άλλο, σε πολύ µικρή απόσταση µεταξύ τους. 
Ένα πλεονέκτηµα αυτού του τύπου δυνόδων, είναι ότι έχει αρκετά µεγάλη αναισθησία στα 
µαγνητικά πεδία. Αν συνδυαστεί µε τετραγωνικό πλέγµα στην άνοδο, όπως και στο µοντέλο 
φωτοπολλαπλασιαστή που µελετάµε, παρέχει πολύ καλές δυνατότητες για χωρική ευαισθησία 
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Σχήµα 2.10: ∆οµή χονδροειδούς πλέγµατος δυνόδων (Coarse mesh) 

 

 

2.6.5.1 Απόδοση συλλογής ηλεκτρονίων 
 Το σύστηµα των δυνόδων έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα ηλεκτρόνια να 
πολλαπλασιάζονται µε µεγάλη αποδοτικότητα σε κάθε στάδιο. Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποια 
ηλεκτρόνια που παρεκκλίνουν από την «συνηθισµένη» πορεία, µε αποτέλεσµα να µην 
συνεισφέρουν στον πολλαπλασιασµό. Γενικά, η απόδοση συλλογής ηλεκτρονίων (α), ορίζεται ως η 
πιθανότητα ένα φωτοηλεκτρόνιο να πέσει πάνω στην αποδοτική περιοχή της πρώτης δυνόδου. Αν 
και υπάρχουν κάποια δευτερογενή ηλεκτρόνια που παρεκκλίνουν από την πορεία τους (και κατά 
συνέπεια δεν συνεισφέρουν στον πολλαπλασιασµό στα επόµενα στάδια), δεν επηρεάζουν 
σηµαντικά το βαθµό απόδοσης. Έτσι λοιπόν, ο βαθµός απόδοσης συλλογής ηλεκτρονίων εξαρτάται 
σηµαντικά από την πρώτη δύνοδο. 
 
 

2.6.5.2. Κέρδος δυνόδων 
Ο ρυθµός δευτερογενούς εκποµπής δ, δηλαδή ο αριθµός των δευτερογενών ηλεκτρονίων για 

κάθε πρωτεύον, είναι µια συνάρτηση της τάσης µεταξύ των δυνόδων Ε και δίνεται από τη σχέση: 
kE⋅= βδ             (2.1) 

όπου, β είναι µια σταθερά και k είναι επίσης µια σταθερά που καθορίζεται από τη δοµή και το 
υλικό των δυνόδων, µε τιµή µεταξύ 0.7 και 0.8. Το φωτοηλεκτρονιακό ρεύµα που εκπέµπεται από 
την φωτοκάθοδο, προσπίπτει στην πρώτη δύνοδο, η οποία εκπέµπει δευτερογενή ηλεκτρόνια Id1. 
Στο σηµείο αυτό ο ρυθµός δευτερογενούς εκποµπής είναι  

k

d

I

I 1
1 =δ                    (2.2) 

 
Το ίδιο γίνεται και στα επόµενα στάδια µέχρι την n δύνοδο, όπου ο ρυθµός είναι ίσος µε: 
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Το ρεύµα της ανόδου δίνεται από: 

νδδδ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= 21aII kp      (2.4) 

 
όπου α είναι η απόδοση συλλογής ηλεκτρονίων. 
 
Τελικά, το γινόµενο  νδδδ ,,,, 21 ⋅⋅⋅a  ονοµάζεται κέρδος µ (πολλαπλασιασµός ρεύµατος) και δίνεται 

από την παρακάτω σχέση: 
 

νδδδµ ⋅⋅⋅⋅⋅=
Ι

= 21a
I k

p       (2.5) 

 
Συνεπώς, αν υποθέσουµε ότι β=1 και ότι υπάρχουν n στάδια δυνόδων, το κέρδος µ είναι συνάρτηση 
της τάσης τροφοδοσίας V: 

kn
kn

nnk VA
n

V
⋅=








+

=Ε⋅=
1

)( ββµ       (2.6) 

 
Από τη παραπάνω σχέση είναι φανερό ότι το κέρδος µ είναι ανάλογο της kn δύναµης της τάσης 
τροφοδοσίας. Αυτό δείχνει ότι το κέρδος του φωτοπολλαπλασιαστή είναι ευαίσθητο σε µεταβολές 
της τάσης τροφοδοσίας. 
 
 
  

Στο µοντέλο R3292, που 
µελετάµε, η διαφορά δυναµικού 
µεταξύ της φωτοκαθόδου και της 
ανόδου είναι της τάσξεως των1000V 
και το συνολικό κέρδος 
πολλαπλασιασµού των ηλεκτρονίων 
είναι της τάξης του 51025.1 ⋅ . Το 
κύκλωµα διαίρεσης τάσης των 
δυνόδων, που αποτελούνται από 12 
στάδια, παρουσιάζεται στο Σχήµα 
2.6.5.2. Όπως συµβαίνει και στους 
συµβατικούς φωτοπολλαπλασιαστές 
όταν ένα ηλεκτρόνιο προσπίπτει σε 
µια δύνοδο αυτή εκπέµπει έναν 
αριθµό ηλεκτρονίων ανάλογα µε τη 
διαφορά δυναµικού των δυνόδων και 
το κύκλωµα διαίρεσης. Το 
ηλεκτρονικό νέφος, ακολουθεί µια 
κατανοµή Gauss στο χώρο λόγω της σταδιακής αύξησης των ηλεκτρονίων στις δυνόδους, και αφού 
περάσει από όλες τις δυνόδους, φτάνει ενισχυµένο πλέον στην άνοδο 
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2.6.6 Άνοδος 
 Στην άνοδο γίνεται η συλλογή του ηλεκτρονικού νέφους, δηλαδή των δευτερογενών 
ηλεκτρονίων που παρήχθησαν από το σύστηµα των δυνόδων. Στο σχήµα 2.12 παρουσιάζεται η 
δοµή των δυνόδων, για τον φωτοπολλαπλασιαστή R3292, που όπως προαναφέραµε, αποτελούνται 
από παράλληλα επίπεδα πλέγµατα σε πολύ µικρή απόσταση µεταξύ τους. 

 
Σχήµα 2.12: ∆οµή δυνόδων πλέγµατος και τροχιές φωτοηλεκτρονίων 
 
 
  

Η άνοδος αποτελείται από ένα τετραγωνικό πλέγµα συρµάτων, 28 στη διεύθυνση Χ και 28 
στην διεύθυνση Υ. Τα σύρµατα αυτά συνδέονται µεταξύ τους µε αντιστάσεις, δηµιουργώντας έτσι 
ένα διαιρέτη τάσης, από τον οποίο προκύπτουν τέσσερα σήµατα, δυο για κάθε διεύθυνση. Με τον 
τρόπο αυτό ελαττώνεται ο αριθµός των λαµβανοµένων σηµάτων και άρα των ηλεκτρονικών 
µονάδων που απαιτούνται για την µεταφορά και επεξεργασία τους στον υπολογιστή. Αν και µε 
αυτό τον τρόπο χάνεται αρκετή πληροφορία για την θέση του προσπίπτοντος φωτονίου, υπάρχουν 
αλγόριθµοι που επιτρέπουν τον υπολογισµό αυτής της θέσης µε ικανοποιητική ακρίβεια. 
 

 
Σχήµα 2.13: Κάτοψη πλέγµατος ανόδου 
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2.6.7. Προσδιορισµός θέσης στον χωρικά ευαίσθητο φωτοπολλαπλασιαστή 
R3292 
 Όπως αναφέραµε και προηγουµένως, τα ηλεκτρόνια πολλαπλασιάζονται στο σύστηµα των 
δυνόδων δηµιουργώντας έτσι ένα ηλεκτρονικό νέφος, το οποίο ακολουθεί µια κατανοµή Gauss στο 
χώρο. Το νέφος αυτό, «φωτίζει» τα σύρµατα της ανόδου. Τα σύρµατα που βρίσκονται πιο κοντά 
στο κέντρο βάρους του ηλεκτρονικού νέφους καταγράφουν ισχυρότερα σήµατα, ενώ η ένταση τους 
µειώνεται γρήγορα µε την αύξηση της απόστασης από το κέντρο βάρους.  
  Καθώς τα σύρµατα της ανόδου είναι συνδεδεµένα, ανά κατεύθυνση, µε µια σειρά από 
όµοιες αντιστάσεις, τα ηλεκτρόνια που συλλέγονται στην άνοδο, διαιρούνται σε τέσσερα σήµατα 

+X , −X , +Y  και −Y , τα οποία αντιστοιχούν στην θέση της ανόδου, όπου προσπίπτει το 
ηλεκτρονικό νέφος. Στην συνέχεια εισάγοντας τα σήµατα αυτά σε ηλεκτρονικά κυκλώµατα 
αθροιστών και διαιρετών, µπορούµε να υπολογίσουµε το κέντρο βάρους, από τη σχέση: 

 

−+

+

+
=

XX

X
X position      (2.7) 

 
Αντιστοίχως υπολογίζεται και το κέντρο βάρους για την διεύθυνση Υ. Το αποτέλεσµα που 
προκύπτει είναι ένα αδιάστατο µέγεθος µε τιµή από 0 έως 1. Στη συνέχεια ο αριθµός αυτός 
κανονικοποιείται σε τιµές συνήθως µεταξύ 0 και 512, ώστε να κατασκευαστεί µία εικόνα µε 512 
pixel. Μας ενδιαφέρει το µέγεθος αυτής της εικόνας να είναι αρκετά µεγάλο, ώστε να διατηρείται η 
διακριτική ικανότητα του συστήµατος και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Ταυτόχρονα 
πρέπει να είναι αρκετά µικρό, ώστε να µην δηµιουργεί πρόβληµα σε υπολογισµούς που 
πραγµατοποιούνται σε πραγµατικό χρόνο. Η ενέργεια προκύπτει από το άθροισµα των τεσσάρων 
αυτών σηµάτων. 

 
Σχήµα 2.14: Βασικά σήµατα υπολογισµού θέσης του προσπίπτοντος φωτονίου. 
 
 

2.7 Ενέργεια 

2.7.1 Γενικά 
 Όταν τα φωτόνια που εκπέµπονται από την πηγή εισέλθουν στον σπινθηριστή, 
µετατρέπονται σε φως. Η ποσότητα του φωτός που δηµιουργείται είναι ανάλογη της ενέργειας του 
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εκάστοτε φωτονίου που εισήλθε στον κρύσταλλο και συλλέγεται από τον φωτοπολλαπλασιαστή. 
Εποµένως η απόκριση του φωτοπολλαπλασιαστή περιέχει πληροφορία η οποία είναι ανάλογη τόσο 
της ενέργειας όσο και του αριθµού των φωτονίων που εισήλθαν στον σπινθηριστή. 

Γενικά, η ενέργεια είναι ανάλογη του αθροίσµατος των παραπάνω τεσσάρων σηµάτων, 
δηλαδή: 

−+−+ +++= YYXXE      (2.8) 
 
Όµως το άθροισµα αυτό δεν εξαρτάται µόνο από την ενέργεια που εναποθέτει το φωτόνιο στον 
κρύσταλλο, εξαρτάται επίσης από τη θέση της πρόσπτωσης αλλά και από τον απόλυτο αριθµό 
φωτονίων που συλλέγεται από τον ανιχνευτή. Παρόλα αυτά ο ακριβής υπολογισµός της ενέργειας 
είναι πολύ δύσκολος καθώς αν δυο φωτόνια µε την ίδια ενέργεια πέσουν ακριβώς σε διαφορετικό 
σηµείο πάνω στον ανιχνευτή, θα δώσουν διαφορετική καταγραφή για την τιµή της ενέργειας. Αυτό 
συµβαίνει γιατί το ηλεκτρονιακό νέφος θα κατανεµηθεί σε περιοχές του φωτοπολλαπλασιαστή µε 
διαφορετική απόδοση. Επιπλέον, για φωτόνια που προσπίπτουν κοντά στις άκρες του πεδίου, ένα 
µεγάλο µέρος του ηλεκτρονιακού νέφους δεν ανιχνεύεται καθόλου. Για το λόγο αυτό υπάρχουν 
κάποιες τεχνικές για τον υπολογισµό της ενέργειας σε συγκεκριµένες περιοχές του κρυστάλλου, οι 
οποίες βασίζονται κυρίως στον υπολογισµό της απόκρισης κάθε κυψελίδας του κρυστάλλου 
χωριστά. 
 

 2.7.2 ∆ιακριτικότητα ενέργειας 
 Ένας σπινθηριστής θα πρέπει να επιτρέπει την σαφή διάκριση ακτινών-γ, οι οποίες έχουν 
µικρή διαφορά ενέργειας. Η ικανότητα αυτή ονοµάζεται διακριτικότητα ενέργειας και εκφράζεται 
µέσω της σχέσης: 

 

)(

)(

chP

chFWHM
R =     (2.9) 

 
όπου, R η διακριτική ικανότητα ενέργειας, FWHM (Full Width at Half Maximum) ο αριθµός των 
καναλιών ανάµεσα στα δυο σηµεία που αντιστοιχούν στο µισό της έντασης της φωτοκορυφής, και 
Ρ το κανάλι της φωτοκορυφής. 
 

 
Σχήµα 2.15: Χαρακτηριστικό φάσµα ενέργειας 
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Η διακριτική ικανότητα της ενέργειας επηρεάζεται κυρίως από τους παρακάτω παράγοντες: 

α) την απόδοση µετατροπής ενέργειας στον σπινθηριστή 
β) την απόδοση συλλογής φωτός από την φωτοκάθοδο του φωτοπολλαπλασιαστή 
γ) την κβαντική απόδοση (η) της φωτοκαθόδου του φωτοπολλαπλασιαστή 
δ) την απόδοση συλλογής (α) φωτοηλεκτρονίων της πρώτης δυνόδου 
 
 Για να βελτιωθεί η διακριτική ικανότητα, οι φωτοπολλαπλασιαστές θα πρέπει να έχουν 
µεγάλη κβαντική απόδοση και µεγάλη απόδοση συλλογής δευτερογενών ηλεκτρονίων, σε 
συνεργασία µε µεγάλη απόδοση µετατροπής ενέργειας από τον σπινθηριστή και ιδανικό οπτικό 
υλικό µεταξύ του σπινθηριστή και του φωτοπολλαπλασιαστή. 
 
Πηγή ακτινοβολίας γ Ενέργεια (keV) NaI(Tl) + PMT BGO + PMT 

Fe55  5.9 40 – 50 % - 

Am241  59.5 12 – 15 % 70 – 150 % 

Co57  122 8.5 – 10 % 35 – 50 % 

Na22  511 7.5 – 9.0 % 13 – 25 % 

Cs137  662 6.5 – 8.5 % 11 – 20 % 
1170 5 – 6.5 % 8.5 – 11 % 

Co60  1330 4.5 – 5.5 % 8.0 – 9.5 % 
Πίνακας 2.3: ∆ιακριτική ικανότητα ενέργειας για τυπικές πηγές ακτινοβολίας γ, για σπινθηριστές 
NaI(Tl) και BGO σε συνδυασµό µε φωτοπολλαπλασιαστή. 
 
 
 
 

2.8 Φαινόµενο των άκρων 

2.8.1 Στον σπινθηριστή 
 Όταν η ακτινοβολία που προσπίπτει στον σπινθηριστή αντανακλάται πλήρως από τα 
τοιχώµατα του, τότε η συνολική ποσότητα φωτός που συλλέγεται από τη φωτοκάθοδο είναι η ίδια, 
ανεξαρτήτως της θέσης του προσπίπτοντος φωτονίου. Όµως, οι τέλειες ανακλάσεις στα τοιχώµατα 
του σπινθηριστή θα µετατοπίσουν το κέντρο βάρους του νέφους των φωτονίων από τη πραγµατική 
θέση πρόσπτωσης. Το φαινόµενο αυτό έχει µικρή έως καθόλου επίδραση όταν η ακτινοβολία πέσει 
κοντά στο κέντρο (ή µακριά από τα άκρα). Αντίστροφα έχει µεγάλη επίδραση όταν η ακτινοβολία 
προσπίπτει σε περιοχή κοντινή στα άκρα του σπινθηριστή.  
 Λόγω της απώλειας φωτός στα τοιχώµατα του σπινθηριστή και της µετάθεσης του κέντρου 
βάρους της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, έχουµε αλλοίωση της χωρικής διακριτικής ικανότητας 
και της διακριτικότητας της ενέργειας για µια συγκεκριµένη θέση. Για το λόγο αυτό πρέπει να 
µελετάται η κάθε κυψελίδα του κρυστάλλου σαν ξεχωριστός ανιχνευτής, όπως προαναφέρθηκε. 
 
 

2.8.2. Στην άνοδο 
 Όπως αναφέραµε παραπάνω, το ηλεκτρονικό νέφος που προσπίπτει στην άνοδο έχει 
κατανοµή Gauss. Όταν το ηλεκτρονικό νέφος πέσει σε µια κεντρική περιοχή της ανόδου, ο 
υπολογισµός του κέντρου βάρους, δίνει µε ικανοποιητική προσέγγιση τη θέση πρόσπτωσης του 
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φωτονίου. Όταν όµως το ηλεκτρονικό νέφος πέσει στα άκρα του ανιχνευτή, κάποιο µέρος της 
ακτινοβολίας δεν ανιχνεύεται από τα σύρµατα της ανόδου µε αποτέλεσµα να µετατοπίζεται το 
κέντρο βάρους προς το εσωτερικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να παρατηρείται µια συσσώρευση 
γεγονότων στην περιφέρεια του. Και σε αυτή την περίπτωση το φαινόµενο µπορεί να διορθωθεί µε 
ξεχωριστή επεξεργασία των δεδοµένων που προέρχονται από κάθε κυψελίδα του κρυστάλλου. 
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3 
Βασικές µετρήσεις – Χαρακτηριστικά µεγέθη 

 
 
 
 

3.1 Εισαγωγή 
 Στο κεφάλαιο αυτό θα µελετήσουµε την επίδραση της τάσης του φωτοπολλαπλασιαστή, της 
θέσης της πηγής και άλλων παραγόντων στα σήµατα που παράγονται από την κάµερα. 
Πραγµατοποιείται µια σειρά µετρήσεων για να εξεταστεί η συµπεριφορά της κάµερας καθώς και 
των βασικών χαρακτηριστικών µεγεθών.  
 
 
 

3.2 Επίδραση της τάσης του φωτοπολλαπλασιαστή 
 Για τη µελέτη της επίδρασης της τάσης του φωτοπολλαπλασιαστή στα σήµατα που 
παράγονται από την κάµερα, εκτελούνται µια σειρά από βασικές µετρήσεις. Γνωρίζουµε ότι η τάση 
κανονικής λειτουργίας είναι κοντά στα 1000V. Συνεπώς θα µελετήσουµε τη συµπεριφορά για ένα 
εύρος τάσεων µεταξύ 950V και 1050V. Αυτό θα γίνει για διαφορές θέσεις της πηγής όσον αφορά 
το πεδίο της κάµερας. 
 Για την εκτέλεση των πειραµάτων χρησιµοποιούµε ως πηγή τεχνητό 99m

Τc σε µικρά δοχεία 
διαµέτρου (περίπου) 2 εκατοστών. Αυτά τοποθετούνται πάνω στον κατευθυντήρα της κάµερας. 
Συνεπώς η απόσταση της πηγής από τον ανιχνευτή είναι όσο και το πάχος του κατευθυντήρα που 
χρησιµοποιούµε. Ο χρόνος καταγραφής είναι για όλες τις µετρήσεις 25 δευτερόλεπτα. 
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3.2.1 Θέση της πηγής στο κέντρο. 
 Τοποθετούµε την πηγή στο κέντρο του πεδίου και µεταβάλουµε την τάση από 950V έως 
1050V µε βήµα 25V.Ο κρύσταλλος που θα χρησιµοποιήσουµε σε αυτή τη σειρά πειραµάτων είναι 
ΝaI(Tl), διαµέτρου περίπου 10 εκατοστών. Οι κυψελίδες είχαν διαστάσεις 1x1x5 mm. 
 

Τάση (V) 
Χρόνος 

καταγράφης (sec) Live Blocks Events Περιγραφή 
950 25 11 100 103214 
975 27 10 96 98472 
1000 25 9 83 85882 
1025 25 8 78 79878 
1050 25 7 72 74074 

πηγή στο κέντρο 

Πίνακας 3.1: ∆εδοµένα για πηγή 99mTc στο κέντρο του πεδίου του ανιχνευτή. 
 
 

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζονται οι απεικονίσεις της πηγής για τις διαφορετικές τιµές 
της τάσης του φωτοπολλαπλασιαστή. Σε συµφωνία µε τον παραπάνω πίνακα, όσο αυξάνεται η 
τάση µειώνονται τα γεγονότα που καταγράφονται από τον ανιχνευτή. Αυτό συµβαίνει πιθανόν διότι 
αυξάνεται ο αριθµός των γεγονότων που οφείλονται σε θόρυβο. Τα γεγονότα αυτά δίνουν σήµατα 
που έχουν µικρές τιµές και αποκόπτονται από το σύστηµα κατά τη δηµιουργία εικόνας. Αυτό 
επιβεβαιώνεται και από τα ενεργειακά διαγράµµατα, τα οποία φαίνονται στα ακόλουθα σχήµατα. 

 
 
Τάση Εικόνα Ενέργεια 

950 

975 



Κεφάλαιο 3ο_________________________________Βασικές µετρήσεις – Χαρακτηριστικά µεγέθη 

 41 

1000 

1025 

1050 

Σχήµα 3.1: Απεικονίσεις και ενεργειακά διαγράµµατα  πηγής 99m
Τ για τιµές τάσης α) 950V, β) 

975V, γ)1000V, δ)1025V και ε)1050V, τοποθετηµένη στο κέντρο του πεδίου. 
 
 
 
 Παρακάτω παρατίθενται τα ενεργειακά διαγράµµατα της πηγής για διαφορετικές τιµές της 
τάσης. Όλα τα διαγράµµατα παρουσιάζονται στην ίδια κλίµακα προκειµένου να µελετήσουµε την 
συµπεριφορά της ενεργείας σε σχέση µε την τάση. Στον κάθετο άξονα έχουµε τον αριθµό των 
γεγονότων που καταγράφηκαν ενώ στον οριζόντιο άξονα έχουµε τον αριθµό των καναλιών. 
Παρατηρείται µετακίνηση της φωτοκορυφής προς τα δεξιά και µείωση του αριθµού των γεγονότων 
που καταγράφηκαν. Όπως αναφέραµε προηγουµένως, µε την αύξηση της τάσης έχουµε καταγραφή 
λιγότερων γεγονότων. Αυξάνοντας την τάση, αυξάνεται η τιµή των σηµάτων Χa, Xb, Yc, Yd τα 
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οποία οδηγούνται προς τον κορεσµό. Εποµένως, η θέση της φωτοκορυφής µετακινείται προς τα 
δεξιά. Όµως έχουµε πει ότι η ενέργεια είναι το άθροισµα των τεσσάρων αυτών σηµάτων. Εποµένως 
αυξάνοντας την τάση η κορυφή του διαγράµµατος της ενέργειας µετακινείται, επίσης, προς τα 
δεξιά. 
 

 

Σχήµα 3.2: Συγκριτικό διάγραµµα του φάσµατος των ενεργειών για τιµές τάσης από 950V έως 
1050V. 
 
 
 Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι καθώς η φωτοκορυφή µετακινείται προς τα δεξιά 
µε την αύξηση της τάσης, το φάσµα παράλληλα «απλώνει» προς τον άξονα των x, µε αποτέλεσµα 
να αυξάνεται η τιµή του FWHM (Full Width Half Maximum). Ωστόσο, το εµβαδό κάτω από κάθε 
καµπύλη θα πρέπει να είναι κανονικά το ίδιο, όπως και η ενεργειακή διακριτική ικανότητα. Όπως 
παρουσιάζεται και στον παρακάτω πίνακα η τιµή της διακριτικής ικανότητας παραµένει περίπου 
σταθερή σε όλο το εύρος τάσεων, καθώς εξαρτάται από το FWHM, αλλά και από τη θέση της 
φωτοκορυφής. 
 

Τάση (V) FWHM (ch)  Peak (ch) ∆ιακριτική Ικανότητα 
950 45 240 0.1875 
975 55 297 0.1851 
1000 65 356 0.1825 
1025 80 430 0.1860 
1050 100 536 0.1865 

Πίνακας 3.2: ∆ιακριτική ικανότητα σε σχέση µε την τάση. 
 
 

Ένα άλλο σηµαντικό µέγεθος από το οποίο µπορούµε να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα 
για τη λειτουργία της κάµερας είναι οι συσχετίσεις µεταξύ των σηµάτων Χa:Xb και µεταξύ των 
Yc:Yd. Επειδή η πηγή βρίσκεται στο κέντρο του πεδίου, περιµένουµε τα σήµατα  Χa, Xb να είναι 
ίσα µεταξύ τους, δηλαδή η συσχέτιση τους να δηµιουργεί µια ευθεία 45 µοιρών µε τον άξονα των 
x. Τα ίδια ισχύουν και για τα σήµατα Yc και Yd. Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζονται οι 
συσχετίσεις των σηµάτων αυτών για τις διάφορες τιµές της τάσης.  
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Τάση Συσχέτιση Χa:Χb Συσχέτιση Yc:Yd 

950 

  

975 

  

1000 

  

1025 
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1050 

  
Σχήµα 3.3: Συσχετίσεις των σηµάτων Xa:Xb και Υc:Yd, για τιµές τάσης α)950V, β)975V, 
γ)1000V, δ)1025V, ε)1050V. 
 

Αυτό που παρατηρούµε από τη συσχέτιση των σηµάτων Χa και Xb είναι ότι η ευθεία 
ελαχίστων τετραγώνων που δηµιουργείται, έχει κλίση περίπου 0.7, που σηµαίνει ότι τα σήµατα 
αυτά, δεν είναι πλήρως ισορροπηµένα µεταξύ τους. Όµοια, τα σήµατα Yc και Yd δίνουν κλίση 
κοντά στο 0.8, η οποία είναι καλύτερη σε σχέση µε τα σήµατα Χ, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό, 
καθώς για να είναι πλήρως ισορροπηµένη η κάµερα θα πρέπει η κλίση της ευθείας να προσεγγίζει 
τη µονάδα. Πρέπει να σηµειωθεί πως η κλίση της ευθείας αυτής επηρεάζεται σηµαντικά από 
θορυβώδη γεγονότα και καλύτερα αποτελέσµατα θα λαµβάνονταν αν περιορίζαµε τα σηµεία, που 
λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της κλίσης.  

Η µη σωστή αρχικοποίηση της κάµερας µπορεί να οδηγήσει σε αλλοιώσεις στην ποιότητα 
της λαµβανοµένης εικόνας και γενικότερα σε µη σωστή λειτουργία του συστήµατος απεικόνισης. 
Στα επόµενα κεφάλαια θα ασχοληθούµε µε τη βαθµονόµηση των σηµάτων αυτών. 

Από τα παραπάνω διαγράµµατα συµπεραίνουµε ότι η τάση είναι ένα σηµαντικό µέγεθος για 
την βαθµονόµηση του συστήµατος της γ-κάµερας. Θα πρέπει να µην είναι πολύ µικρή, έτσι ώστε 
να ενισχύονται ικανοποιητικά τα σήµατα, αλλά ούτε πολύ µεγάλη γιατί τα σήµατα θα εισέλθουν σε 
κορεσµό, µε αποτέλεσµα να αλλοιώνεται η πληροφορία που απεικονίζουµε. Επιπλέον πρέπει να 
µην είναι πολύ µεγάλη, ώστε να µην ενισχύεται ο θόρυβος. Για την επόµενη σειρά µετρήσεων 
θεωρούµε ότι η καταλληλότερη τιµή της τάσης είναι 1025V. Από τα διαγράµµατα των 
συσχετίσεων παρατηρούµε ότι για την τιµή 1025V, τα σήµατα δεν είναι σε κορεσµό, οπότε 
δοκιµάζουµε µε αυτή τη τάση, την επίδραση της θέσης της πηγής. 
 
 
 
 

3.3 Επίδραση της θέσης της πηγής 
 Στο σηµείο αυτό, θα µελετήσουµε την επίδραση που έχει η θέση της πηγής στα σήµατα που 
παράγονται από την κάµερα. Για το σκοπό αυτό διατηρούµε τη τάση στον φωτοπολλαπλασιαστή 
σταθερή και ίση µε 1025V. Χρησιµοποιούµε τον ίδιο κρύσταλλο µε αυτόν της προηγούµενης 
σειράς πειραµάτων. Τοποθετούµε την πηγή στον άξονα x της κάµερας. Ξεκινώντας από την µια 
άκρη του οπτικού πεδίου της κάµερας (-40mm) µετακινούµαστε µε βήµα 5mm προς το άλλο άκρο 
(40mm). Κάθε 5mm παίρνουµε µετρήσεις για το πλάτος της τάσης (Vamp), την τάση peak-to-peak 
(Vp-p) και το αριθµό καναλιού (Pch) των σηµάτων xa,xb,yc,yd. Ως πηγή χρησιµοποιούµε και πάλι 
99mTc µέσα σε δοχείο διαµέτρου 2 εκατοστών. Ο χρόνος καταγραφής είναι 30 δευτερόλεπτα. Τα 
δεδοµένα των µετρήσεων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 
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xa xb yc yd 
Θέση 

Vamp Vp-p Pch Vamp Vp-p Pch Vamp Vp-p Pch Vamp Vp-p Pch 

-40 2,2 4,355 272 5,9 8,6 825 3,75 5,2 500 4,5 6,2 602 
-35 2,5 3,72 314 6 8,7 837 3,9 5,4 526 4,6 6,3 613 
-30 2,7 3,9 344 6 8,7 829 4 5,6 526 4,6 6,4 625 
-25 2,9 4,16 375 5,4 7,8 757 3,8 5,2 503 4,5 6,2 606 
-20 2,93 4,2 386 5,05 7,4 697 3,73 5,12 492 4,15 5,7 553 
-15 3 4,3 394 4,45 6,55 602 3,5 4,8 450 3,85 5,3 507 
-10 3,15 4,5 420 4,1 6 545 3,4 4,7 450 3,67 5 481 
-5 3,35 4,8 462 3,9 5,6 511 3,5 4,7 450 3,59 4,96 481 
0 3,6 5,12 496 3,7 5,36 492 3,65 5,5 466 3,6 5 477 
5 3,8 5,44 541 3,5 5,05 454 3,67 5 477 3,6 4,9 493 
10 4,05 5,65 560 3,18 4,7 416 3,6 5,05 477 3,5 4,96 460 
15 4,07 5,68 572 2,86 4,25 359 3,58 4,9 462 3,42 4,72 447 
20 4,38 6,05 610 2,62 4 322 3,6 4,96 462 3,44 4,7 439 
25 4,65 6,64 670 2,48 3,68 295 3,76 5,1 488 3,44 4,72 450 
30 4,9 6,8 719 2,3 3,4 280 3,75 5,2 503 3,5 4,8 454 
35 5,12 7,36 742 2,2 3,28 250 3,9 5,35 526 3,5 4,85 450 
40 5,27 7,36 750 2,1 3,15 215 3,83 5,44 515 3,4 4,7 439 

Πίνακας 3.3: ∆εδοµένα για µετακίνηση της πηγής πάνω στον άξονα x του πεδίου της κάµερας 
 

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζονται οι απεικονίσεις της πηγής και τα διαγράµµατα της 
ενέργειας για διάφορες θέσεις πάνω στον άξονα χ του πεδίου της κάµερας. Μια ενδιαφέρουσα 
παρατήρηση είναι η αλλοίωση της εικόνας καθώς µετακινούµαστε προς τα άκρα του πεδίου. Από 
στρογγυλή, η εικόνα γίνεται όλο και πιο πεπλατυσµένη. Επίσης όσο πλησιάζουµε στα άκρα, ο 
αριθµός των ανιχνευόµενων γεγονότων αυξάνεται. Αυτό οφείλεται κυρίως στο φαινόµενο των 
άκρων. Όταν το ηλεκτρονικό νέφος πέσει κοντά στα άκρα του ανιχνευτή, δεν ανιχνεύεται όλη η 
κατανοµή του νέφους, αλλά µόνο αυτή που βρίσκεται εντός των ορίων των συρµάτων της ανόδου 
του φωτοπολλαπλασιαστή. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το κέντρο βάρους να εµφανίζεται 
µετατοπισµένο προς το εσωτερικό του ανιχνευτή και κατά συνέπεια να παρουσιάζεται µια 
συσσώρευση γεγονότων στην περιφέρεια του. Ωστόσο, τα γεγονότα αυτά αντιστοιχούν σε ένα 
µεγαλύτερο τµήµα του πεδίου, το οποίο παρουσιάζεται συρρικνωµένο.  
 
 

Θέση Εικόνα Ενέργεια 

-40mm 
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-35mm 

-30mm 

-25mm 

-20mm 



Κεφάλαιο 3ο_________________________________Βασικές µετρήσεις – Χαρακτηριστικά µεγέθη 

 47 

-15mm 

-10mm 

-5mm 

0mm 
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25mm 

30mm 

 

35mm 

40mm 

Σχήµα 3.4:Απεικόνιση µικρής πηγής 99mTc  για µετακίνηση πάνω στον άξονα x του πεδίου. 
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 Από τα παραπάνω διαγράµµατα προκύπτει ότι η τιµή της φωτοκορυφής της ενέργειας δεν 
διατηρείται σταθερή κατά τη µετακίνηση της πηγής. Αντιθέτως, παρατηρείται µεγάλη διακύµανση 
κυρίως για τις ακριανές θέσεις του πεδίου. Αυτό σηµαίνει πως υπάρχει ανοµοιοµορφία στην 
απόκριση της camera σε διαφορετικά τµήµατα, τα οποία θα πρέπει να µελετηθούν και να 
διορθωθούν. 
 
 
 
Ανάλυση αποτελεσµάτων Πίνακα 3.3 

Από τα δεδοµένα του πίνακα 3.3, µπορούµε να εξάγουµε πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα για 
τη λειτουργία της κάµερας καθώς η πηγή µετακινείται στον άξονα x του πεδίου. Θα επιχειρήσουµε 
να συγκρίνουµε τα πειραµατικά αποτελέσµατα µε τα θεωρητικά. 
 

Κινούµενοι µε βήµα 5mm από το σηµείο -40mm στο +40mm παρατηρούµε ότι η τάση του 
σήµατος xa είναι αύξουσα ενώ η τάση του σήµατος xb είναι φθίνουσα. Αυτό είναι λογικό, καθώς 
στο ένα άκρο του άξονα x το ένα σήµα γίνεται µέγιστο και το άλλο ελάχιστο. Καθώς κινούµαστε 
προς το κέντρο, το σήµα xa αυξάνεται ενώ το σήµα xb µειώνεται. Αν υποθέσουµε ότι η κάµερα µας 
είναι σωστά βαθµονοµηµένη, περιµένουµε τα δυο σήµατα να εξισωθούν στο κέντρο C00. 
Φτάνοντας στο άλλο άκρο της κάµερας (40mm), το σήµα xa γίνεται µέγιστο και το σήµα xb γίνεται 
ελάχιστο. Τα παραπάνω παρουσιάζονται στα επόµενα διαγράµµατα: 

 
xa : position

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-60 -40 -20 0 20 40 60
Vamp Vp-p

xb : position

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-60 -40 -20 0 20 40 60
Vamp Vp-p  

Σχήµα 3.5: Η τάση Vamp και Vp-p των σηµάτων  xa και xb συναρτήσει της απόστασης. 
 

xa , xb : position

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-60 -40 -20 0 20 40 60
Vamp xa Vp-p xa Vamp xb Vp-p xb  

Σχήµα 3.6: Η τάση Vamp και Vp-p των σηµάτων xa, xb συναρτήσει της απόστασης. 
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Από τα παραπάνω διαγράµµατα παρατηρούµε τα εξής: 
Α. Η τάση και στα δυο σήµατα παρουσιάζει µια ανωµαλία στα άκρα. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί 
ενδεχοµένως µε το φαινόµενο των άκρων. 
Β. Από το διάγραµµα του σχήµατος 3.6, παρατηρούµε ότι τα δυο σήµατα γίνονται ίσα περίπου στο 
κέντρο, δηλαδή αυτό ακριβώς που περιµέναµε. Μια µικρή απόκλιση που υπάρχει µπορεί να 
θεωρήσουµε ότι οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως πχ: η πηγή µας δεν ήταν αρκετά µικρή 
(σηµειακή) µε αποτέλεσµα να καλύπτει περισσότερες από µία κυψελίδες του κρυστάλλου. 
Γ. Σε γενικές γραµµές θεωρούµε ότι η κάµερα ακολουθεί τα θεωρητικά δεδοµένα, δηλαδή 
λειτουργεί ικανοποιητικά. 
 

`Όπως είδαµε στην προηγούµενη ανάλυση, στο ένα άκρο του οπτικού πεδίου το ένα σήµα 
είναι µέγιστο και το άλλο ελάχιστο. Καθώς µετακινούµαστε προς το άλλο άκρο, το ένα σήµα 
αυξάνεται και το άλλο µειώνεται. Μπορούµε, λοιπόν να υποθέσουµε ότι το άθροισµα των δυο 
σηµάτων θα είναι σταθερό κατά τη µετακίνηση από το ένα άκρο στο άλλο. Επίσης µε ανάλογο 
σκεπτικό, µπορούµε να υποθέσουµε ότι η διαφορά τους θα είναι αρχικά ελάχιστη, στο κέντρο του 
πεδίου θα µηδενίζεται, ενώ στο άλλο άκρο θα µεγιστοποιείται. Αν θεωρήσουµε ότι η κάµερα είναι 
σωστά βαθµονοµηµένη, περιµένουµε η τιµή της διαφοράς των σηµάτων xa-xb να είναι συµµετρική 
στα δυο άκρα. 

Για να πάρουµε περισσότερη πληροφορία από την γραφική παράσταση (xa+xb) και (xa-xb) 
συναρτήσει της απόστασης, κανονικοποιούµε τόσο το άθροισµα (xa+xb) όσο και την διαφορά (xa-
xb). Έχουµε λοιπόν τα παρακάτω διαγράµµατα. 

Vamp : Position

y = 1,1545x - 2,3529

R2 = 0,9956
y = -0,0019x + 0,8675

R2 = 0,6096

-60

-40

-20

0

20

40

60

-60 -40 -20 0 20 40 60

xa-xb xa+xb Linear (xa-xb) Linear (xa+xb)  
Σχήµα 3.7: Το άθροισµα (xa+xb) και η διαφορά (xa-xb) συναρτήσει της απόστασης, για το πλάτος 
της τάσης των δυο σηµάτων. 

Vch : position

y = -0,002x + 0,8682

R2 = 0,5933

y = 1,0801x - 0,2595

R2 = 0,9964

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-60 -40 -20 0 20 40 60

xa-xb xa+xb Linear (xa+xb) Linear (xa-xb)  
Σχήµα 3.8: Το άθροισµα (xa+xb) και η διαφορά (xa-xb) συναρτήσει της απόστασης, για τον 
αριθµό καναλιού των δυο σηµάτων. 
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Από τα παραπάνω διαγράµµατα παρατηρούµε τα εξής: 
α. Η µορφή της (xa+xb) συναρτήσει της απόστασης είναι, όπως περιµέναµε, η y=0. Αυτό είναι 
λογικό καθώς, από τη θεωρητική ανάλυση περιµέναµε το άθροισµα κατά µήκος του άξονα x να 
είναι σταθερό. 
Β. Η µορφή της (xa-xb) συναρτήσει της απόστασης είναι, όπως περιµέναµε, η y=x. Και αυτό το 
αποτέλεσµα συµφωνεί µε την θεωρητική ανάλυση, καθώς η τιµή της συνάρτησης στα δυο άκρα 
είναι αντίθετη και στο κέντρο του άξονα µηδενίζεται. 
Γ. Και σε αυτή την ανάλυση τα θεωρητικά συµπεράσµατα, συµπίπτουν µε τα πειραµατικά 
αποτελέσµατα, συνεπώς θεωρούµε ότι η κάµερα λειτουργεί ικανοποιητικά. 
 

Σύµφωνα µε την ανάλυση των προηγούµενων βηµάτων, η τιµή του σήµατος xa στο ένα 
άκρο θα πρέπει θεωρητικά να είναι ίση µε την τιµή xb στο αντίθετο άκρο. Συνεπώς µπορούµε να 
θεωρήσουµε το σήµα xb’, όπου η τιµές του είναι ίσες µε αυτές του xb,αλλά για αντίθετη κίνηση. 
Εποµένως περιµένουµε η τιµή της διαφοράς xa-xb’ να προσεγγίζει το µηδέν. Σε µια σωστά 
ρυθµισµένη κάµερα, η διαφορά αυτή θα έπρεπε να είναι ίση µε το µηδέν. Έχουµε λοιπόν το 
παρακάτω διάγραµµα: 

xa-xb'  :  position

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

-60 -40 -20 0 20 40 60

Vamp Vp-p  
Σχήµα 3.9: Η διαφορά (xa-xb’) συναρτήσει της απόστασης, για το πλάτος της τάσης Vamp και τη 
τάση Vp-p. 
 
Από τo παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε τα εξής: 
α. Αν και η γραφική παράσταση δεν δίνει αµέσως την πληροφορία που περιµέναµε, µπορούµε να 
παρατηρήσουµε ότι η διαφορά του σήµατος είναι περίπου σταθερή και προσεγγίζει το µηδέν στο 
κέντρο του οπτικού πεδίου, ενώ η τιµή της διαφοράς αυξάνεται καθώς µετακινούµαστε προς τα 
άκρα. 
Β. Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι η µέγιστη απόκλιση από το µηδέν δεν 
παρατηρείται στο άκρο του οπτικού πεδίου, αλλά περίπου στο κέντρο του άξονα (0, ±40mm). Ενώ 
φτάνοντας στην άκρη του πεδίου (±40mm) παρατηρούµε ότι η τιµή αρχίζει να συγκλίνει και πάλι 
προς το µηδέν. 
Γ. Παραµένει σηµαντικό το γεγονός πως οι µεγάλες διαφορές καταγράφονται στα άκρα του πεδίου. 
Αυτό ενδεχοµένως να οφείλεται και σε κορεσµό των σηµάτων. Εάν τα σήµατα ενισχυθούν πολύ, 
τότε καθώς µετακινούµαστε προς τις άκρες κάποια από αυτά αποκόπτονται και δεν είναι δυνατό να 
διατηρηθεί η συµµετρία. Ειδικά σήµατα άνω των 8V ενδέχεται να αποκόπτονται από το ADC. 
 

Στο παρακάτω σχήµα παραθέτουµε τις συσχετίσεις των σηµάτων xa και xb, για την 
µετακίνηση της πηγής στον άξονα χ του πεδίου µε βήµα 5mm. Όπως είναι λογικό, όσο 
βρισκόµαστε στο κέντρο του πεδίου, τα δυο σήµατα πρέπει να είναι ίσα µε συνεπεία η κλίση της 
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ευθείας των ελαχίστων τετραγώνων να προσεγγίζει τη µαινάδα. Όσο µετακινούµαστε προς τα 
αρνητικά x η τιµή του σήµατος xa αυξάνεται ενώ αντίθετα, η τιµή του σήµατος xb µειώνεται. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα η κλίση της ευθείας να αυξάνεται συνεχώς έως µια ανώτατη τιµή, όταν φθάσει 
η πηγή στο άκρο του πεδίου. Αντίστοιχα, όταν µετακινούµαστε προς τα θετικά x, η τιµή του 
σήµατος xa µειώνεται και η τιµή του xb αυξάνεται, µε αποτέλεσµα η τιµή της κλίσης της ευθείας 
να µειώνεται έως µια κατωτάτη τιµή, όταν η πηγή φθάσει στο άκρο του πεδίου. Τα παραπάνω 
παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήµα. 
 
 

Θέση Συσχέτιση Xa:Xb Συσχέτιση Yc:Yd 

-40mm 

  

-35mm 

  

-30mm 
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-25mm 

  

-20mm 

  

-15mm 

  

-10mm 
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-5mm 

  

0mm 

  

5mm 

  

10mm 
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15mm 

  

20mm 

  

25mm 

  

30mm 
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35mm 

  

40mm 

  
Σχήµα 3.10: Συσχετίσεις των σηµάτων Xa:Xb και Yc:Yd, για κίνηση στoν άξονα x του πεδίου 
σηµειακής πηγής 99mTc, µε βήµα 5mm. 
  

Από το παραπάνω σχήµα και όπως άλλωστε ήταν λογικό, οι συσχετίσεις των σηµάτων Υ, 
παραµένουν σταθερές, δηλαδή η τιµή τους προσεγγίζει τη µονάδα. Αυτό συµβαίνει διότι, η σχέση 
µεταξύ των σηµάτων Yc και Yd παραµένει σταθερή καθ’ όλη τη µετακίνηση πάνω στον άξονα χ. 
Αντίστοιχα, αν είχαµε µετακίνηση στον κατακόρυφο άξονα, τα διαγράµµατα συσχέτισης 
αναµένουµε πως θα είχαν αντίστροφη συµπεριφορά, δηλαδή η κλίση των συσχετίσεων των Χ θα 
ήταν σταθερή και θα προσέγγιζε την µονάδα ενώ η κλίση των συσχετίσεων των Υ θα 
µεταβαλλόταν. 

Παρατηρώντας τις συσχετίσεις των σηµάτων παρατηρούµε ότι ο θόρυβος στο σύστηµα µας 
είναι εµφανής και επηρεάζει την ποιότητα των αποτελεσµάτων, καθώς µετακινεί, σχεδόν 
απρόβλεπτα, την ευθεία των ελαχίστων τετραγώνων. 
 
 

3.4 Επίδραση του κρυστάλλου 
 Σε αυτή τη σειρά µετρήσεων θα µελετήσουµε την επίδραση του κρυστάλλου στην ποιότητα 
των αποτελεσµάτων που παίρνουµε από την κάµερα. Γι’ αυτό το λόγο, αλλάζουµε τον 
προηγούµενο κρύσταλλο και τοποθετούµε έναν ΝaI(Tl), διαµέτρου  περίπου 10 εκατοστών, στον 
οποίο οι κυψελίδες έχουν διαστάσεις   3x3x 5mm. Επιθυµούµε η πηγή να είναι όσο το δυνατόν πιο 
µικρή ούτως ώστε να καλύπτει µονό ένα κρυσταλλάκι του σπινθηριστή. Συνεπώς η πηγή θα είναι 
µια σταγόνα 99m

Τc. Στην πρώτη υπό-σειρά µετρήσεων θα µελετήσουµε την επίδραση της τάσης 
καθώς θα µεταβάλλουµε την τάση στον φωτοπολλαπλασιαστή για τιµές κοντά στα 1000V και στην 
δεύτερη την επίδραση της θέσης, καθώς θα µετακινούµε την πηγή πάνω στον άξονα x του πεδίου 
του ανιχνευτή. 
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 Να σηµειώσουµε ότι σηµαντικό στην απεικόνιση της πηγής είναι να φαίνονται καθαρά τα 
κρυσταλλάκια του σπινθηριστή. Γι’ αυτό στις επόµενες σειρές µετρήσεων θα µεγαλώσουµε την 
πηγή για να δούµε πως επιδρά το µέγεθος της πηγής στην απεικόνιση. 
 

3.4.1 Επίδραση της τάσης 
 Για να µελετήσουµε την επίδραση της τάσης µεταβάλλουµε την τάση από την τιµή 980V 
έως την τιµή 1060V, µε βήµα 20V. Η πηγή είναι µια σταγόνα 99m

Τc τοποθετηµένη στο κέντρο του 
πεδίου. Επειδή η πηγή είναι αρκετά µικρή ο χρόνος καταγραφής θα πρέπει να είναι αρκετά 
µεγάλος, ώστε να συλλεχθεί ικανοποιητικός αριθµός δεδοµένων. Για το λόγω αυτό, ορίζουµε ως 
χρόνο καταγραφής τα 130 δευτερόλεπτα.  

Τάση (V) 
Χρόνος 

καταγράφης (sec) Events Περιγραφή 
980 130 2818 
1000 131 2692 
1020 130 2674 
1040 130 2665 
1060 130 2418 

Σηµειακή πηγή στο 
κέντρο του πεδίου 

Πίνακας 3.4: ∆εδοµένα από τις µετρήσεις για την επίδραση της τάσης 
 

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζονται οι απεικονίσεις της πηγής, τα ενεργειακά 
διαγράµµατα και τα διαγράµµατα συσχέτισης των σηµάτων Χ και Υ, για τις διαφορετικές τιµές της 
τάσης του φωτοπολλαπλασιαστή. Επειδή η πηγή µας είναι πολύ µικρή, «φωτίζεται» µόνο ένα 
κρυσταλλάκι και κάποια τριγύρω του λίγο λιγότερο. 

Τάση  Εικόνα Ενέργεια 

980V 

1000V 
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1020V 

1040V 

1060V 

Σχήµα 3.11: Εικόνες σηµειακής πηγής 99m
Τc  και ενεργειακά διαγράµµατα  για διάφορες τιµές 

τάσης, τοποθετηµένη στο κέντρο του πεδίου και για διαστάσεις κρυστάλλου 3x3. 
 
  

Από τις παραπάνω εικόνες παρατηρούµε ότι τα κρυσταλλάκια του σπινθηριστή είναι 
αρκετά ευδιάκριτα, για όλες τις τιµές της τάσης. Προφανώς επειδή η πηγή είναι πολύ µικρής 
ενεργότητας, τα σήµατα δεν εισέρχονται σε κορεσµό µε αποτέλεσµα να µη χάνουµε πληροφορία. 
 Παρατηρώντας τα διαγράµµατα των συσχετίσεων για τα σήµατα Χ και Y που ακολουθούν, 
βλέπουµε ότι, αν και η πηγή βρίσκεται στο κέντρο του πεδίου, η κλίση της κατανοµής (και κατά 
συνεπεία η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων που διέρχεται από αυτήν) δεν είναι ίση µε τη µονάδα. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η πηγή είναι πολύ µικρή µε αποτέλεσµα τα «χρήσιµα» δεδοµένα 
που παίρνουµε να είναι συγκρίσιµα µε τον θόρυβο που υπεισέρχεται στο σύστηµα.  
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Τάση Συσχέτιση Xa:Xb  Συσχέτιση Yc:Yd 

980V 

 

1000V 

 

1020V 

 

1040V 
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1060V 

 
Σχήµα 3.12: ∆ιαγράµµατα συσχετίσεων σηµειακής πηγής 99m

Τc για διάφορες τιµές τάσης, 
τοποθετηµένη στο κέντρο του πεδίου και για διαστάσεις κρυστάλλου 3x3. 
 

 
Στη συνέχεια θα επιχειρήσουµε να αποκόψουµε τον θόρυβο αυτό και να δούµε την 

πραγµατική κλίση της κατανοµής της συσχέτισης των σηµάτων. Για το σκοπό αυτό αφήνουµε να 
«περάσουν» µόνο εκείνα τα σήµατα που αντιστοιχούν σε µια στενή ζώνη κοντά στην κυρία 
κατανοµή της συσχέτισης των σηµάτων. Στη συνέχεια παρατίθενται οι διορθωµένες συσχετίσεις 
για τα σήµατα Χa και Xb. 
 
 

Τάση Συσχέτιση Xa:Xb  Συσχέτιση Yc:Yd 

980V 

 

1000V 
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1020V 

 

1040V 

 

1060V 

Σχήµα 3.13: ∆ιορθωµένα διαγράµµατα συσχέτισης των σηµάτων Xa:Xb και Υc:Yd, για διάφορες 
τιµές τάσης . 

 
Παρατηρώντας το παραπάνω σχήµα γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτό, ότι ο θόρυβος στο 

σύστηµα όντως επηρέαζε την κλίση της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων. Αποκόπτοντας την περιττή 
πληροφορία, η πραγµατική κλίση είναι πιο κοντά στην τιµή 1, όπως και θα έπρεπε, αφού η πηγή 
βρίσκεται στο κέντρο του πεδίου. 

Στην συνέχεια παραθέτουµε το διάγραµµα των ενεργειών, για τις διαφορές τιµές της τάσης. 
Όπως και στη προηγουµένη σειρά µετρήσεων που µεταβαλλόταν η τάση, έτσι και αυτή µε την 
αύξηση της τάσης, παρατηρείται µετακίνηση της φωτοκορυφής προς τα δεξιά. 
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Σχήµα 3.14: Συγκριτικό διάγραµµα του φάσµατος των ενεργειών για τιµές τάσης από 980V έως 
1060V, µε βήµα 20V. 
 
 Από την µελέτη των διαγραµµάτων της ενέργειας συναρτήσει της µεταβολής της τάσης 
µπορούµε να εξάγουµε κάποια γενικά συµπεράσµατα. 
α. Η κορυφή του διαγράµµατος της ενέργειας συµπίπτει µε την φωτοκορυφή των σηµάτων Χa, Xb, 
Yc, Yd. (Βλ. Σχ. 3.14). Αυτό είναι λογικό, καθώς όπως έχουµε αναφέρει αρκετές φορές σε αυτή τη 
µελέτη, η ενέργεια υπολογίζεται ως το άθροισµα των σηµάτων Χa, Xb, Yc, Yd. 
β. Με την αύξηση της τάσης, η κορυφή της ενέργειας µετακινείται προς τα δεξιά. 
γ. Με την αύξηση της τάσης, το διάγραµµα της ενέργειας γίνεται πιο κοντό και πιο πλατύ, πάντα 
όµως το εµβαδό κάτω από την καµπύλη της ενέργειας παραµένει ίδιο. 
δ. Η διακριτική ικανότητα της ενέργειας παραµένει σταθερή κατά την αύξηση της τάσης, δηλαδή, 
µε άλλα λόγια, η διακριτική ικανότητα της ενέργειας είναι ανεξάρτητη από την µεταβολή της 
τάσης. 
 

Χa Xb Yc Yd 

  
Σχήµα 3.15: Τα ιστογράµµατα των σηµάτων α)Χa, β)Xb, γ)Yc, δ)Υd για τιµή τάσης 1000V. 
 

 
Σχήµα 3.16: ∆ιαγράµµατα για τιµές τάσης 1000V των : α) άθροισµα των σηµάτων Xa, Xb, Yc, Yd,    
β) ενέργειας, γ) σύγκριση του ιστογράµµατος και της ενέργειας. 
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3.4.2 Επίδραση της θέσης της πηγής 
 Σε αυτήν την υπό-σειρά µετρήσεων θα µελετήσουµε την επίδραση που έχει η θέση της 
πηγής στα σήµατα που παράγονται από την κάµερα. Για το σκοπό αυτό διατηρούµε την τιµή της 
τάσης σταθερή και ίση µε 1030V.Χρησιµοποιούµε τον ίδιο κρύσταλλο µε αυτόν της προηγουµένης 
υπό-σειράς πειραµάτων. Τοποθετούµε την πηγή στον άξονα x της κάµερας. Ξεκινώντας από την 
µια άκρη του οπτικού πεδίου της κάµερας (-40mm) µετακινούµαστε µε βήµα 20mm προς το άλλο 
άκρο (40mm). Ως πηγή χρησιµοποιούµε και πάλι µια σταγόνα 99mTc. Ο χρόνος καταγραφής είναι 
60 δευτερόλεπτα. Τα δεδοµένα των µετρήσεων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Θέση (mm) 
Χρόνος καταγράφης 

(sec) Events Περιγραφή 
40 60 1142 
20 60 1383 
0 60 1212 

-20 65 1237 
-40 64 1207 

Σηµειακή πηγή η 
οποία κινείται στον 
άξονα x του πεδίου 
του ανιχνευτή 

Πίνακας 3.5: ∆εδοµένα από τις µετρήσεις για τη επίδραση της θέσης της πηγής 
  

 
Στην συνεχεία παρατίθενται οι απεικονίσεις της πηγής στον άξονα x του πεδίου του 

ανιχνευτή και τα διαγράµµατα της ενέργειας. Και σε αυτή τη σειρά µετρήσεων παρατηρούνται 
καθαρές εικόνες, µε τα κρυσταλλάκια του σπινθηριστή να είναι ευδιάκριτα σε όλη τη διαδροµή της 
πηγής πάνω στον άξονα.  
 

Θέση  Εικόνα Ενέργεια 

-40mm 

-20mm 
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0mm 

20mm 

40mm 

Σχήµα 3.17: ∆ιαγράµµατα ενέργειας και απεικόνιση της πηγής 99mTc  στον άξονα x του πεδίου της 
κάµερας µε βήµα 20mm, για διαστάσεις κρυστάλλου 3x3. 
  
 
 Και σε αυτή την υπό-σειρά µετρήσεων, επειδή η πηγή είναι σχετικά µικρή, υπάρχει 
συγκρίσιµος θόρυβος σε σχέση µε την χρήσιµη πληροφορία. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η ευθεία 
των ελαχίστων τετραγώνων να µην αντιπροσωπεύει την πραγµατική κλίση του διαγράµµατος της 
συσχέτισης. 
 
 
 Πληροφορία για το πως λειτουργεί το σύστηµα για τη συγκεκριµένη σειρά µετρήσεων 
µπορούµε να πάρουµε και από τα διαγράµµατα συσχέτισης: 
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Θέση Συσχέτιση Xa:Xb  Συσχέτιση Yc:Yd 

-40mm 

 

-20mm 

 

0mm 

 

20mm 
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40mm 

Σχήµα 3.18: ∆ιαγράµµατα συσχετίσεων σηµειακής πηγής 99m
Τc για µετακίνηση της πηγής πάνω 

στον άξονα x του πεδίου, µε βήµα 20mm και για διαστάσεις κρυστάλλου 3x3. 
 

 

3.5 Επίδραση του µεγέθους της πηγής 
 Μέχρι τώρα έχουµε µελετήσει την συµπεριφορά της κάµερας για µικρές πηγές, δηλαδή για 
πηγές που καλύπτουν µικρό µέρος του πεδίου του ανιχνευτή. Τα αποτελέσµατα που έχουµε πάρει 
είναι ικανοποιητικά, ωστόσο έχουν επισηµανθεί κάποιες µη αναµενόµενες αποκλίσεις. Στο επόµενο 
βήµα θα πραγµατοποιήσουµε µια σειρά µετρήσεων στην οποία το µέγεθος της πηγής θα αυξάνεται 
σταδιακά. Χρησιµοποιούµε κρύσταλλο ΝaΙ(Τl), ο οποίος είναι διαµερισµατοποιηµένος µε 
επιµέρους κρυσταλλάκια διαστάσεων 3x3 mm. ∆ιατηρούµε σταθερή την τάση στην τιµή 1030V. Η 
τιµή αυτή έδωσε καλά αποτελέσµατα στην προηγουµένη σειρά µετρήσεων και γι’ αυτό το λόγο την 
επιλέγουµε. Τοποθετούµε στο κέντρο του πεδίου µια σταγόνα 99mTc, την οποία σταδιακά την 
συµπληρώνουµε µε νερό προκειµένου να καλύπτει όλο και περισσότερη έκταση του πεδίου έως 
ότου το καλύψει πλήρως. Ο χρόνος καταγραφής είναι 180 δευτερόλεπτα, εκτός από την τελευταία 
µέτρηση όταν η πηγή έχει καλύψει όλο το πεδίο, που ίνα 470 δευτερόλεπτα. Αυτό γίνεται γιατί 
αυξάνοντας σηµαντικά το µέγεθος του πεδίου απαιτείται η καταγραφή περισσότερων γεγονότων, 
ώστε να έχουµε «ανάλογη» πυκνότητα δεδοµένων σε όλο το πεδίο. Τα αποτελέσµατα των 
µετρήσεων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.  
 

∆ιάµετρος 
πηγής (mm) 

Χρόνος καταγράφης 
(sec) Events Περιγραφή 

10 180 13103 
20 180 70757 
30 180 211621 
65 180 304820 

87,5 180 247194 
100 470 495170 

Επίπεδη πηγή η οποία 
σταδιακά καλύπτει όλο 
το πεδίο του ανιχνευτή 

Πίνακας 3.6: ∆εδοµένα από τις µετρήσεις για τη επίδραση του µεγέθους της πηγής 
 
 
 Στη συνεχεία παρουσιάζονται οι απεικονίσεις και τα ενεργειακά διαγράµµατα, από τα 
δεδοµένα του παραπάνω πίνακα, δηλαδή για µια συνεχώς αυξανοµένη σε διάµετρο πηγή 99mTc, στο 
κέντρο του πεδίου του ανιχνευτή: 
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∆ιαµ/ρος  Εικόνα Ενέργεια 

10mm 

20mm 

30mm 

 

65mm 
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87,5mm 

 

100mm 

 
Σχήµα 3.19: Αυξανόµενη πηγή 99mTc στο κέντρο του πεδίου. 
 
 
 Αυτό που παρατηρούµε από τις παραπάνω εικόνες είναι ότι όσο η πηγή είναι σχετικά µικρή, 
δηλαδή µέχρι και τα 30mm, η απεικόνιση της είναι εξαιρετική. Τα επιµέρους κρυσταλλάκια του 
σπινθηριστή είναι ευδιάκριτα και γενικά έχουµε µια πολύ καλή απόκριση της κάµερας. Στην 
συνέχεια όταν αυξηθεί κι άλλο η πηγή, δηλαδή από τα 65mm και µετά, παρατηρείται µια µικρή 
αλλοίωση στην απεικόνιση των επιµέρους κρυστάλλων. Επιπλέον εµφανίζεται ένα «σπάσιµο» στο 
κέντρο της εικόνας, σαν να επικαλύπτονται δυο εικόνες.  

Αυτή η αλλοίωση είναι αποτέλεσµα του optical grease, µιας λιπαρής ουσίας που βρίσκεται 
µεταξύ του παραθύρου εισόδου του φωτοπολλαπλασιαστή και του κρυστάλλου. Αυτή η ουσία, που 
θυµίζει ζελέ, χρησιµοποιείται προκειµένου να εξισωθεί ο δείκτης διάθλασης µεταξύ του παραθύρου 
εισόδου του φωτοπολλαπλασιαστή και του κρυστάλλου. Υπάρχουν αναφορές ότι η παρουσία του 
optical grease αλλοιώνει τη ποιότητα της εικόνας, γι’ αυτό κι εµείς αποφασίσαµε να το 
αναιρέσουµε. Έτσι λοιπόν, αυτό που φαίνεται σαν δεύτερη πηγή στο κέντρο της εικόνας, είναι τα 
υπολείµµατα του grease, που παραµορφώνουν την εικόνα. Ανοίγοντας την κάµερα παρατηρούµε 
πως το grease δεν καλύπτει την κεντρική περιοχή τς κάµερας, αλλά την περιοχή που στο σχήµα 
φαίνεται πιο θολή. Αυτό επιβεβαιώνει τους παραπάνω ισχυρισµούς. Στη συνέχεια θα αφαιρέσουµε 
όλο το grease από την κάµερα και θα επιχειρήσουµε να ξαναπάρουµε εικόνα, για οµοιόµορφη 
πηγή, που θα καλύπτει όλο το πεδίο της κάµερας και θα αξιολογήσουµε το αποτέλεσµα. 
  

Από τις συσχετίσεις των σηµάτων Xa και Xb, παρατηρούµε ότι, καθώς η διάµετρος της 
πηγής µεγαλώνει, τα σήµατα οδηγούνται προς τον κορεσµό. Αυτό συµβαίνει διότι όλο και 
περισσότερα φωτόνια τα οποία προσπίπτουν στην περιφέρεια του πεδίου φτάνουν στην άνοδο του 
φωτοπολλαπλασιαστή. Όµως στην περιφέρεια (και ανάλογα µε τη θέση που καταγράφεται ένα 
φωτόνιο) µεγιστοποιείται ένα τουλάχιστον από τα 4 σήµατα Χ και Υ. Με δεδοµένη την τιµή της 
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ενίσχυσης των σηµάτων, κάποια από αυτά οδηγούνται σε κορεσµό και αλλοιώνεται η συνολική 
πληροφορία. Στην περίπτωση που µελετήσαµε, τα σήµατα Χa και Xb βρίσκονται οριακά σε 
κορεσµό µόνο για τις δυο τελευταίες µετρήσεις.  

Κατά την απεικόνιση, ο κορεσµός των σηµάτων πρέπει να αποφεύγεται. Όλες οι τιµές οι 
οποίες υπερβαίνουν την µέγιστη τιµή 1024, δεν µπορούν να αποθηκευτούν στον καταχώρηση του 
ψηφιοποιητή. Ο καταχώρησης αυτός έχει εύρος 10 bits, που αντιστοιχεί σε 1024 κανάλια. Όταν 
εποµένως σηµειωθεί τιµή µεγαλύτερη του 1024, γίνεται υπερχείλιση και οι τιµές αυτές τίθενται 
αυτόµατα στην τιµή 1024. Αυτό ισοδυναµεί µε αλλοίωση της ποιότητας της εικόνας που 
παίρνουµε, εφόσον οι τιµές που χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό του κέντρου βάρους και της 
ενέργειας είναι λανθασµένες. 

Η ίδια συµπεριφορά παρατηρείται και για τα σήµατα Yc, Yd. Όσο αυξάνεται η διάµετρος 
της πηγής, τόσο τα σήµατα οδηγούνται στον κόρο. Χαρακτηριστικό είναι ότι και για τα σήµατα Y,ο 
κορεσµός επέρχεται για τις δυο τελευταίες µετρήσεις. Αυτό όµως που πρέπει να σηµειωθεί, είναι 
ότι αντίθετα µε τα σήµατα X που έρχονται οριακά σε κορεσµό, στα σήµατα Y αποκόπτεται αρκετή 
πληροφορία. Αυτό σηµαίνει ότι τόσο για τα σήµατα X όσο και για τα σήµατα Y, θα πρέπει να 
διορθώσουµε την ενίσχυση τους, έτσι ώστε να µην έχουµε κορεσµό. Επιπλέον, φαίνεται πως η τιµή 
των σηµάτων Υ θα πρέπει να τεθεί χαµηλότερα από εκείνη των Χ. 

 
 

∆ιαµ/ρος  Συσχέτιση Xa:Xb Συσχέτιση Yc:Yd 

10mm 

20mm 
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30mm 

65mm 

87,5mm 

100mm 

Σχήµα 3.20: ∆ιαγράµµατα συσχετίσεων για πηγή 99m
Τc µε αυξανόµενη διάµετρο στο κέντρο του 

πεδίου,  για διαστάσεις κρυστάλλου 3x3. 
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 Τα διαγράµµατα των συσχετίσεων συµφωνούν απόλυτα µε τις απεικονίσεις της πηγής. Οι 
εικόνες είναι εξαιρετικές µέχρι και την τρίτη µέτρηση. Αυτό αντικατοπτρίζεται στα διαγράµµατα 
των συσχετίσεων, καθώς τα τρία πρώτα διαγράµµατα απέχουν πολύ από τον κορεσµό. Αντίθετα, 
για τις επόµενες τρεις εικόνες, οι οποίες παρουσιάζουν σηµαντική αλλοίωση, τα διαγράµµατα τον 
συσχετίσεων παρουσιάζουν κορεσµό. Εποµένως θα πρέπει να διορθώσουµε την ενίσχυση των 
σηµάτων, είτε από την υψηλή τάση του φωτοπολλαπλασιαστή, είτε από το κέρδος των ενισχυτών. 
 Στο επόµενο κεφάλαιο θα µελετήσουµε τη συµπεριφορά της κάµερας για µεταβολές στην 
υψηλή τάση και την τάση των ενισχυτών και θα προσπαθήσουµε να βρούµε τις βέλτιστες ρυθµίσεις 
για να πάρουµε όσο το δυνατό καλύτερη εικόνα. Από τα παραπάνω πειράµατα, είναι προφανές ότι 
ο κορεσµός που παρατηρείται σε µερικά σήµατα, αλλοιώνει την ποιότητα της εικόνας. Απ’ τη άλλη 
όµως θέλουµε όσο το δυνατό µεγαλύτερη ενίσχυση για να απεικονίσουµε την πληροφορία µε 
µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. Είναι επίσης λογικό, τα σήµατα Χa,Χb και Yc,Yd να είναι µεταξύ τους 
ισορροπηµένα, δηλαδή, θα πρέπει να ρυθµίσουµε τις επιµέρους ενισχύσεις των σηµάτων έτσι ώστε 
να πάρουµε καλύτερα αποτελέσµατα. Έτσι, λοιπόν, στη συνέχεια, θα επιχειρήσουµε να βρούµε τις 
βέλτιστες ρυθµίσεις της κάµερας και παράλληλα να µελετήσουµε τους παράγοντες από τους 
οποίους επηρεάζεται. 
 
 
 
 

3.6 Σχέση Εικόνας και ∆ιαγράµµατος Συσχέτισης 
 Από το διάγραµµα συσχέτισης των σηµάτων µπορούµε να πάρουµε σηµαντικές 
πληροφορίες, όπως αν το σύστηµα επιδέχεται περαιτέρω ενίσχυση, αν βρίσκεται σε κορεσµό, αν τα 
σήµατα είναι σωστά ισορροπηµένα κτλ. Μπορεί όµως να µας δώσει και άλλες πληροφορίες, όσο 
αφορά την εικόνα που λαµβάνουµε, δηλαδή κοιτώντας το διάγραµµα συσχέτισης µπορούµε να 
πάρουµε µια ιδέα για το τι εικόνα θα πάρουµε. 
 Επιλεγούµε το διάγραµµα συσχέτισης Yc:Yd της προηγούµενης σειράς µετρήσεων, όταν η 
οµοιόµορφη πηγή είχε διάµετρο 87,5mm.To διάγραµµα αυτό, όπως παρατηρούµε στο παρακάτω 
σχήµα (Σχ.3.21.α) έχει ευδιάκριτες διαγώνιες γραµµές που συγκλίνουν όλες στην αρχή των αξόνων. 
Χωρίζουµε το διάγραµµα, βάσει των γραµµών αυτών, σε 14 διαµερίσµατα, όπως ακριβώς φαίνεται 
στο σχήµα 3.21.β. 

 
Σχήµα 3.21: α) Το διάγραµµα συσχέτισης Υc:Yd, β) Το διαµερισµατοποιηµένο διάγραµµα 
συσχέτισης Yc:Yd.  
 

Αυτές οι γραµµές ανήκουν σε µια «δοµή» πάνω στην εικόνα. Θεωρητικά, η κάθε γραµµή 
που περνά από την αρχή των αξόνων, θα έχει µια συγκεκριµένη κλίση. Η κλίση αυτή θα καθορίζει 
την αναλογία µεταξύ των σηµάτων Υc και Yd. Για παράδειγµα, αν µελετήσουµε το διαµέρισµα 1, 
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και υποθέσουµε ότι το επιµέρους διάγραµµα έχει κλίση λ, τότε γι’ αυτό το επιµέρους διάγραµµα, τα 
Υc σχετίζονται µε τα Yd µε βάση τη σχέση: 

 

cd YY ⋅= λ      (3.1) 

 
∆ηλαδή, ο λόγος των τιµών των δυο αυτών σηµάτων, είναι σταθερός. Συνεπώς, θεωρούµε 

ότι η γραµµή αυτή ανήκει σε µια ευθεία πάνω στην εικόνα, και µάλιστα αν θεωρήσουµε ότι το Υc 
βρίσκεται επάνω και το Yd κάτω, τότε η γραµµή αυτή είναι οριζόντια πάνω στην εικόνα. Αλλά σε 
ποιο σηµείο πάνω στην εικόνα; 

Από το παραπάνω διάγραµµα, µπορούµε να επιλέξουµε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. 
Όταν η κλίση του επιµέρους διαγράµµατος είναι µεγαλύτερη από τη µονάδα, όταν είναι ίση µε τη 
µονάδα και όταν είναι µικρότερη της µονάδας. ∆ηλαδή, έχουµε το διάγραµµα του σχήµατος 3.22. 

 
 

 
Σχήµα 3.22: 1.καµπύλη µε κλίση µεγαλύτερη της µονάδας, 2.καµπύλη µε κλίση ίση µε τη µονάδα, 
3.καµπύλη µε κλίση µικρότερη της µονάδας. 

 
Εξετάζουµε ξεχωριστά την καµπύλη 1. Σε όλα τα σηµεία της καµπύλης, το Υd είναι 

µεγαλύτερο από το Yc και ο λόγος τους είναι σταθερός και ίσος µε την κλίση της καµπύλης. Αυτό 
σηµαίνει ότι όλα τα σηµεία του διαγράµµατος της συσχέτισης Υc:Yd που βρίσκονται πάνω σε µια 
καµπύλη σαν την 1 (δηλαδή µε κλίση µεγαλύτερη της µονάδας), αντιστοιχούν σε φωτόνια που 
έπεσαν στο κάτω µέρος του πλέγµατος της ανόδου (Σχ. 3.23.1). (Θεωρούµε, όπως και πριν, ότι το 
Υc βρίσκεται πάνω και το Yc κάτω). Αυτό συµβαίνει διότι η πτώση τάσης θα είναι µεγαλύτερη για 
το Yc, δηλαδή µεγαλύτερη εξασθένηση του σήµατος και κατά συνέπεια µικρότερη τιµή, ενώ θα 
είναι µικρότερη η πτώση τάσης για το Yd, δηλαδή µικρότερη εξασθένηση και κατά συνέπεια 
µεγαλύτερη τιµή. 

 

 
Σχήµα 3.23: Νέφος φωτονίων που έπεσε στο 1. κάτω µέρος, 2. µέσο, 3.πανω µέρος του πλέγµατος 
της ανόδου. 
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Για την καµπύλη 2, τα πράγµατα είναι πιο απλά. Το Υd είναι ίσο µε το Yc, δηλαδή ο λόγος 
τους είναι ίσος µε τη µονάδα. Αυτό σηµαίνει ότι το νέφος φωτονίων έπεσε κάπου στο µέσο του 
πλέγµατος της ανόδου (Σχ.3.23.2), αφού µονό σε αυτό το σηµείο, η πτώση τάσης (και κατά 
συνέπεια η εξασθένηση) είναι ίση και για τα δυο σήµατα. 

Αντίστοιχα µε την καµπύλη 1, στην καµπύλη 3, έχουµε ότι το Yc είναι πάντα µεγαλύτερο 
από το Yd και ο λόγος τους είναι ίσος µε την κλίση της καµπύλης. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα 
σηµεία του διαγράµµατος της συσχέτισης Υc:Yd που βρίσκονται πάνω σε µια καµπύλη σαν την 3 
(δηλαδή µε κλίση µικρότερη της µονάδας), αντιστοιχούν σε φωτόνια που έπεσαν στο πάνω µέρος 
του πλέγµατος της ανόδου (Σχ. 3.23.3). 

Από την παραπάνω θεωρητική ανάλυση συµπεραίνουµε ότι, αν κινηθούµε ωρολογιακά στο 
διάγραµµα της συσχέτισης, κινούµαστε από κάτω προς τα πάνω στην εικόνα που θα πάρουµε. Τα 
πειραµατικά αποτελέσµατα συµφωνούν µε τα θεωρητικά, καθώς παρατηρώντας το παρακάτω 
σχήµα (Σχ. 3.24), βλέπουµε ότι κάθε διαµέρισµα του διαγράµµατος συσχέτισης αντιστοιχεί σε µια 
οριζόντια γραµµή πάνω στην λαµβανοµένη εικόνα. 

 
Α.∆ Συσχέτιση Εικόνα Ενέργεια 

1 

   

2 

   

3 

   

4 

   

5 
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7 

   

8 
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10 

   

11 

   

12 
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13 

   

14 

   
Σχήµα 3.24: Αντιστοίχηση διαµερισµάτων του διαγράµµατος συσχέτισης µε την εικόνα και την 
ενέργεια.
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4 
Βέλτιστες Ρυθµίσεις  

 
 
 

4.1 Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό, θα µελετήσουµε ποιες είναι οι βέλτιστες ρυθµίσεις που πρέπει να 

γίνουν προκειµένου να πάρουµε µια καλή εικόνα. Στο απεικονιστικό σύστηµα που διαθέτουµε 
µπορούµε να επέµβουµε σε δυο σηµεία: Στην υψηλή τάση του φωτοπολλαπλασιαστή και στην 
επιµέρους ενίσχυση των σηµάτων Xa, Xb, Yc και Yd. Στη συνέχεια θα µεταβάλλουµε τις τιµές 
αυτές και θα προσπαθήσουµε να βρούµε ποιος συνδυασµός δίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 
 
 
 

4.2 Ισορρόπηση των σηµάτων µε σηµειακή πηγή 
 Πριν ξεκινήσουµε να µεταβάλλουµε τα µεγέθη που προαναφέραµε, θα πρέπει να ελέγξουµε 
αν τα σήµατα Xa, Xb, Yc και Yd είναι σωστά ισορροπηµένα. Θεωρητικά, για µια σηµειακή πηγή 
στο κέντρο, τα σήµατα αυτά θα πρέπει να είναι µεταξύ τους ίσα, διότι το νέφος των ηλεκτρονίων 
θα πέσει στο κέντρο του πλέγµατος της ανόδου. 
 Τοποθετούµε µια σηµειακή πηγή 99mTc  ενεργότητας 1mCi στο κέντρο του πεδίου της 
κάµερας και µε τον παλµογράφο υπολογίζουµε την τιµή της τάσης Vp-p και Vamp.To ποιο σήµα 
είναι πάνω και κάτω δεν έχει µεγάλη σηµασία, αφού θα µπορούσαµε να περιστρέψουµε την κάµερα 
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αλλιώς. Το ζητούµενο είναι να βρούµε ποιο σήµα επηρεάζεται σε κάθε θέση πιο πολύ. Στον πίνακα 
4.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα. 
 
Θέση Vp-p  (Volt) Vamp    (Volt) 
Κέντρο 3,60 3,28 3,60 3,12 2,47 2,15 2,70 2,42 
Αριστερά 3,28 3,52 1,92 5,92 2,15 2,30 1,40 4,14 
∆εξιά 3,60 3,04 6,24 2,96 2,46 2,07 5,63 2,06 
Πάνω 2,32 6,40 4,96 4,08 1,52 4,31 3,65 3,09 
Κάτω 5,20 1,68 3,52 3,68 3,66 1,12 2,62 2,63 

Πίνακας 4.1: Μέτρηση των τιµών των σηµάτων Χa, Xb, Yc, Yd. 
  

Από τον παραπάνω πίνακα, και πιο συγκεκριµένα, από την πρώτη γραµµή, φαίνεται ότι τα 
σήµατα, για σηµειακή πηγή στο κέντρο δεν είναι απόλυτα ισορροπηµένα. Φαίνεται επίσης από την 
τοποθέτηση της πηγής στις ακριανές θέσεις πως δεν υπερβαίνουν τα 8V. Όπως είχαµε δει στο 
προηγούµενο κεφάλαιο, όταν η τιµή της τάσης πλησίαζε ή ξεπερνούσε τα 8V, τότε παρουσιαζόταν 
κορεσµός στα σήµατα, µε αποτέλεσµα την αλλοίωση της πληροφορίας. Οπότε αν γίνει η 
ισορρόπηση των σηµάτων περίπου στην  τιµή 3,60V, θα υπάρχουν αρκετά περιθώρια ενίσχυσης. 
Εποµένως, ισορροπούµε τα σήµατα µε πηγή στο κέντρο στην τιµή τάσης Vp-p 3,60V. 
Επαναλαµβάνουµε τις µετρήσεις, αλλά αυτή τη φορά κρατάµε µόνο τις µέγιστες τιµές στα άκρα, 
που µας ενδιαφέρουν περισσότερο. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2. 
 
Θέση Vp-p  (Volt) Vamp    (Volt) 
Κέντρο 3,60 3,60 3,60 3,60 2,47 2,47 2,70 2,62 
Αριστερά    6,56    4,69 
∆εξιά   6,72    4,94  
Πάνω  6,88    4,62   
Κάτω 5,20    3,67    

Πίνακας 4.2: Ισορροπηµένα σήµατα στην τιµή 3,60Vp-p. 
 
 
 

4.3 Μεταβολή της υψηλής τάσης του φωτοπολλαπλασιαστή 

4.3.1 Σηµειακή πηγή στο κέντρο του πεδίου 
 Αρχικά θα πάρουµε εικόνες µε σηµειακή πηγή στο κέντρο για διαφορετικές τιµές της 
υψηλής τάσης. Να σηµειώσουµε ότι χρησιµοποιούµε τον διαµερισµατοποιηµένο κρύσταλλο 1x1 
και πηγή 99mTc.Ο χρόνος καταγραφής είναι 60 δευτερόλεπτα. Μεταβάλλουµε την υψηλή τάση του 
φωτοπολλαπλασιαστή για τιµές από 900V έως 1050V. 
 

Τάση 900 925 950 975 1000 1025 1050 
Αρχείο p0900.lst p0925.lst p0950.lst p0975.lst p1000.lst p1025.lst p1050.lst 
Εvents 14.035 14.162 14.025 13.794 13.675 13.740 13.655 

Πίνακας 4.3: ∆εδοµένα µε σηµειακή πηγή στο κέντρο. 
 

Οι απεικονίσεις τις πηγής, τα διαγράµµατα της ενεργείας καθώς και τα διαγράµµατα των 
συσχετίσεων Xa:Xb και Yc:Yd αντίστοιχα, παρουσιάζονται παρακάτω: 
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900V 

925V 
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950V 

975V 
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1000V 

1025V 
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1050V 

Σχήµα 4.1: Οι απεικονίσεις της σηµειακής πηγής, τα διαγράµµατα της ενέργειας και οι συσχετίσεις 
των σηµάτων Χa:Xb και Yc:Yd, αντίστοιχα, για διάφορες τιµές της υψηλής τάσης. 
  

Από τις παραπάνω εικόνες φαίνεται ότι, για όλες τις τιµές της τάσης οι απεικονίσεις της 
πηγής είναι καλές. Επίσης παίρνουµε ένα πολύ καλό και καθαρό διάγραµµα ενεργείας. Όσον 
αφορά τη συσχέτιση, για καµιά τιµή της τάσης δεν παρατηρείται κορεσµός στα σήµατα. Αυτό 
σηµαίνει ότι δεν χάνεται η πληροφορία, όσο αυξάνουµε την τάση. Όλα αυτά για σηµειακή πηγή. Τι 
γίνεται, όµως, αν έχουµε µια οµοιόµορφη πηγή που καλύπτει όλο το εύρος του πεδίου; Σε γενικές 
γραµµές, όταν έχουµε να απεικονίσουµε σηµειακές πηγές, η απεικόνιση είναι πολύ καλή και τα 
κρυσταλλάκια είναι ευδιάκριτα. Στη συνεχεία θα µελετήσουµε τι γίνεται όταν έχουµε οµοιόµορφη 
πηγή 99mTc. 
 

4.3.2. Οµοιόµορφη πηγή 
 Στη συνέχεια θα πάρουµε τις ίδιες µετρήσεις, δηλαδή θα µεταβάλλουµε την υψηλή τάση για 
τις ίδιες τιµές, αλλά αυτή τη φορά θα χρησιµοποιήσουµε οµοιόµορφη πηγή 99mTc, η οποία θα 
καλύπτει όλο το πεδίο της κάµερας. Ο χρόνος καταγραφής είναι και πάλι 60 δευτερόλεπτα. 
 
Τάση (V) 900 925 950 975 1000 1025 1050 
Αρχείο fl_0900.lst fl_0925.lst fl_0950.lst fl_0975.lst fl_1000.lst fl_1025.lst fl_1050.lst 
Events 62.448 63.292 63.219 62.628 62.328 61.157 56.648 

Πίνακας 4.4: ∆εδοµένα για οµοιόµορφη πηγή 99mTc. 
 

Οι απεικονίσεις τις πηγής, τα διαγράµµατα της ενέργειας καθώς και τα διαγράµµατα των 
συσχετίσεων Xa:Xb και Yc:Yd αντίστοιχα, παρουσιάζονται παρακάτω: 



Κεφάλαιο 4ο______________________________________________________Βέλτιστες Ρυθµίσεις 
 

 83 

900V 

925V 
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950V 

975V 
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1000V 

1025V 
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1050V 

Σχήµα 4.2: Οι απεικονίσεις της οµοιόµορφης πηγής, τα διαγράµµατα της ενέργειας και οι 
συσχετίσεις των σηµάτων Xa:Xb και Yc:Yd αντίστοιχα, για διαφορές τιµές της υψηλής τάσης. 
 
 Από τις παραπάνω εικόνες µπορούµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

1) Οι απεικονίσεις της πηγής είναι ικανοποιητικές για όλες τις τιµές τις τάσης, αλλά µπορούµε 
να πούµε ότι για τιµές κοντά στα 1000V οι εικόνες είναι καλύτερες. 

2) Τα διαγράµµατα ενέργειας συµπεριφέρνονται φυσιολογικά, δηλαδή, αυξάνοντας την τάση 
µετακινείται η φωτοκορυφή προς τα δεξιά. Το φαινόµενο αυτό το έχουµε επεξηγήσει στα 
προηγούµενα κεφάλαια. 

3) Όσο αφορά τις συσχετίσεις, έχουµε να παρατηρήσουµε ότι όσο είναι µικρή η τιµή της τάσης, 
τα διαγράµµατα παρουσιάζονται αρκετά «συµπιεσµένα»,µε αποτέλεσµα να χάνουµε σε 
λεπτοµέρεια, ενώ αντίθετα όσο αυξάνεται, τα διαγράµµατα ανοίγουν και κάποια στιγµή 
καταλήγουν σε κορεσµό, µε αποτέλεσµα να χάνουµε πληροφορία. Παρατηρείται ότι για τιµές 
1025V και 1050V, έχουµε κορεσµό, µε αποτέλεσµα να αλλοιώνεται η ποιότητα της εικόνας. 
Εφόσον ο κορεσµός πρέπει να αποφεύγεται, θα πρέπει να αποφύγουµε τιµές τάσης µεγαλύτερες 
των 1025V, εκτός βεβαία κι αν ρίξουµε την τάση ισορροπίας των σηµάτων. Αυτό θα µελετηθεί 
αργότερα. Και πάλι µπορούµε να πούµε ότι για την τιµή 1000V έχουµε τα καλύτερα αποτελέσµατα, 
ούτε πολύ συµπιεσµένο, ούτε σε κορεσµό.  

Αυτό όµως που είναι αρνητικό, είναι ότι τα διαγράµµατα δεν είναι συµµετρικά, και 
συγκεκριµένα για τα Υc και Yd. Θεωρητικά για πηγή που καλύπτει οµοιόµορφα όλο το πεδίο όταν 
έχουµε µικρές τιµές για το Xa έχουµε µεγάλες για το Xb και αντίστροφα, εποµένως το διάγραµµα 
θα έπρεπε να ανοίγει συµµετρικά σαν «βεντάλια». Ίσως θα έπρεπε να διορθώσουµε την ισορροπία 
µεταξύ των σηµάτων, δηλαδή να µην είναι το ίδιο σηµείο ισορροπίας και για τα δυο σήµατα. Αυτό, 
θα µελετηθεί στη συνέχεια.  
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Σχήµα 4.3: Συνολικό διάγραµµα των ενεργειών για όλες τις τιµές της τάσης για οµοιόµορφη πηγή 
στο κέντρο του πεδίου. 
 
 Όπως και σε προηγούµενες σειρές µετρήσεων όπου αυξάναµε τη τάση, έτσι και εδώ µε την 
αύξηση της τάσης παρατηρείται µετατόπιση της φωτοκορυφής του διαγράµµατος της ενέργειας. 
Παράλληλα το διάγραµµα πλαταίνει και κονταίνει, µε το εµβαδό όµως που περικλείεται από τη 
καµπύλη να είναι πάντα σταθερό. 
 
 
 

4.3.3 Ιστόγραµµα Ενέργειας – Ενεργειακό Φάσµα 
 Είναι ενδιαφέρον να µελετήσουµε πως µεταβάλλεται το ιστόγραµµα ενέργειας κάθε 
σήµατος, µε την µεταβολή της υψηλής τάσης στον φωτοπολλαπλασιαστή. ∆ηλαδή αν και πως 
µετακινείται η φωτοκορυφή του ιστογράµµατος καθενός από τα σήµατα. Στο παρακάτω σχήµα 
έχουν σχεδιαστεί τα ιστογράµµατα ενέργειας κάθε σήµατος, για σηµειακή πηγή στο κέντρο του 
πεδίου. Στον οριζόντιο άξονα κάθε ιστογράµµατος φαίνεται το πλήθος των καναλιών, τα οποία 
είναι ανάλογα της ενέργειας και στον κάθετο άξονα η συχνότητα εµφάνισης. 
 
Τάση Χa Xb Yc Yd 

900V 

    

925V 

    

950V 
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975V 

    

1000V 

    

1025V 

    

1050V 

    
Σχήµα 4.4: Ενεργειακά φάσµατα για όλα τα σήµατα, για σηµειακή πηγή 99mTc και διάφορες τιµές 
της υψηλής τάσης του φωτοπολλαπλασιαστή. 
 
 Όπως φαίνεται από τα παραπάνω ιστογράµµατα, οι τιµές των σηµάτων είναι χαµηλές για 
µικρότερη τάση και αυξάνονται όσο αυξάνεται και η τάση στο φωτοπολλαπλασιαστή, χωρίς να 
πηγαίνει κανένα από αυτά στον κόρο. Επίσης παρατηρούµε ότι, για την τιµή 1050V, παρατηρείται 
συγκρίσιµος θόρυβος στα σήµατα, δηλαδή πολύ µικρές τιµές σήµατος µε συχνότητα εµφάνισης 
σχεδόν το µισό αυτής της φωτοκορυφής. Αυτό συµβαίνει, διότι αυξάνοντας την τάση στον 
φωτοπολλαπλασιαστή, αυξάνουµε συνολικά και την πληροφορία που λαµβάνουµε και το θόρυβο 
που υπεισέρχεται στο σύστηµα. Προφανώς, η παρουσία του θορύβου στο σύστηµα µας δεν είναι 
επιθυµητή, εποµένως και η τιµή των 1050V, δεν είναι καλή για τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις. 

Αυτό όµως που έχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι να δούµε πως µεταβάλλεται η τιµή της 
φωτοκορυφής µε την αύξηση της υψηλής τάσης. Θεωρητικά περιµένουµε µια γραµµική µεταβολή, 
όσο αυξάνουµε την τάση του φωτοπολλαπλασιαστή, τόσο να µετακινείται και η τιµή της 
φωτοκορυφής του ενεργειακού φάσµατος. Από τα ιστογράµµατα του παραπάνω σχήµατος, 
λαµβάνουµε τον ακόλουθο πίνακα: 
  

Χa Χb Υc Υd 
Τάση (V) 

Κανάλι Συχνότητα Κανάλι Συχνότητα Κανάλι Συχνότητα Κανάλι Συχνότητα 

900 151 325 141 308 168 252 164 307 
925 193 244 178 240 211 191 197 222 
950 230 198 226 178 261 156 247 183 
975 279 155 270 158 310 133 300 149 
1000 335 144 328 133 370 123 358 126 
1025 413 116 397 103 474 85 440 113 
1050 499 100 478 90 549 73 542 89 

Πίνακας 4.5: ∆εδοµένα για τα ιστογράµµατα ενέργειας όλων των σηµάτων για σηµειακή πηγή  
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Από τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα σχεδιάζουµε τη γραφική παράσταση της µεταβολής 

της τιµής της φωτοκορυφής συναρτήσει της τάσης. Στον οριζόντιο άξονα έχουµε την τιµή της 
τάσης σε Volt, ενώ στον κατακόρυφο τον αριθµό του καναλιού, οπού εµφανίζεται η φωτοκορυφή. 
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Σχήµα 4.5: Γραφική παράσταση της τιµής της φωτοκορυφής συναρτήσει της υψηλής τάσης. 
 
Όπως προκύπτει από την παραπάνω γραφική παράσταση, η µεταβολή είναι γραµµική, 

τουλάχιστον για τιµές τάσης έως και 1000V. Για τιµές µεγαλύτερες των 1000V παρατηρείται µια 
ανωµαλία. Αυτό, ίσως να σηµαίνει ότι πολύ υψηλές τιµές να µην είναι επιθυµητές. Εξάλλου, όπως 
είδαµε και προηγουµένως για πολύ υψηλές τιµές υπεισέρχεται και ένα σηµαντικό ποσοστό 
θορύβου που επηρεάζει τα αποτελέσµατα. 
 
 
 

4.4. Μεταβολή του σηµείου ισορροπίας 

4.4.1. Κοινό σηµείο ισορροπίας για Χ και Υ 
Στη συνέχεια, χρησιµοποιούµε οµοιόµορφη πηγή 99mTc στο κέντρο του πεδίου για να 

ισορροπήσουµε τα 4 σήµατα σε διαφορετικές τιµές, α) 3,20, β) 4,00 και γ) 4,40 και παίρνουµε τις 
οµοιόµορφες εικόνες για διαφορετική υψηλή τάση. Η ισορρόπηση έγινε πάντα για υψηλή τάση 
1000V. 

 
Τάση 

ισορροπίας 
950V 975V 1000V 1025V Tάση (V) 

fl32_950.lst fl32_975.lst fl32_1000.lst fl32_1025.lst Αρχείο 3,20V 
66543 65762 63463 62780 Γεγονότα 

fl36_950.lst fl36_975.lst fl36_1000.lst fl36_1025.lst Αρχείο 3,60V 
63219 62628 62328 61157 Γεγονότα 

fl40_950.lst fl40_975.lst fl40_1000.lst fl40_1025.lst Αρχείο 4,00V 
56581 56054 56447 54506 Γεγονότα 

fl44_950.lst fl44_975.lst fl44_1000.lst fl44_1025.lst Αρχείο 4,40V 
52028 51656 60801 48915 Γεγονότα 

Πίνακας 4.6: ∆εδοµένα για οµοιόµορφη πηγή και συνδυασµό διαφορετικής τάσης ισορροπίας και 
τάσης φωτοπολλαπλασιαστή. 
 



Κεφάλαιο 4ο______________________________________________________Βέλτιστες Ρυθµίσεις 
 

 90 

3.20V   

950V 

975V 
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1000V 

1025V 

 
Σχήµα 4.6: Οι απεικονίσεις της οµοιόµορφης πηγής, τα διαγράµµατα της ενέργειας και οι 
συσχετίσεις για διάφορες τιµές της υψηλής τάσης και τάση ισορροπίας των σηµάτων 3,20V. 
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3.60V   

950V 

 

975V 
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  1000V 

  

  1025V 

  
Σχήµα 4.7: Οι απεικονίσεις της οµοιόµορφης πηγής, τα διαγράµµατα της ενέργειας και οι 
συσχετίσεις για διάφορες τιµές της υψηλής τάσης και τάση ισορροπίας των σηµάτων 3,60V. 
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4.00V   

950V 

  

975V 
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  1000V 

  

  1025V 

  
Σχήµα 4.8: Οι απεικονίσεις της οµοιόµορφης πηγής, τα διαγράµµατα της ενέργειας και οι 
συσχετίσεις για διάφορες τιµές της υψηλής τάσης και τάση ισορροπίας των σηµάτων 4,00V. 
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4.40V   

 950V 

  

 975V 
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  1000V 

  

  1025V 

  
Σχήµα 4.9: Οι απεικονίσεις της οµοιόµορφης πηγής, τα διαγράµµατα της ενέργειας και οι 
συσχετίσεις για διάφορες τιµές της υψηλής τάσης και τάση ισορροπίας των σηµάτων 4,40V. 
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4.4.2. ∆ιαφορετικό σηµείο ισορροπίας για Χ και Υ 
 Σε αυτή τη σειρά µετρήσεων θα µελετήσουµε το πως επιδρά η διαφορετική τάση 
ισορροπίας των σηµάτων Χ και Υ στα αποτελέσµατα που παίρνουµε και κυρίως στην εικόνα. 
∆ηλαδή, µε λίγα λόγια, αν η τάση των σηµάτων Χ είναι µεγαλύτερη από αυτή των σηµάτων Υ η 
εικόνα της οµοιόµορφης πηγής θα βγει σαν πεπλατυσµένος κύκλος, ή το αντίθετο αν τα σήµατα Υ 
είναι ισορροπηµένα σε µεγαλύτερη τάση από τα Χ, η εικόνα της οµοιόµορφης πηγής θα βγει σαν 
αυγό;  
 Για να απαντήσουµε σε αυτό το ερώτηµα, θα διατηρήσουµε σταθερή την τάση ισορροπίας 
των σηµάτων Χ στα 3,60V (ισορροπηµένα µε σηµειακή πηγή) και θα µεταβάλλουµε την τάση 
ισορροπίας των σηµάτων Υ. Όλα αυτά θα γίνουν για σταθερή υψηλή τάση, ίση µε 1000V, στην 
οποία, όπως έχουµε παρατηρήσει, παρουσιάζονται τα καλύτερα αποτελέσµατα. 
 

Τάση ισορροπίας Χ (V) Τάση ισορροπίας Υ (V) Αρχείο Εvents 
3,60 2,80 360_280.lst 60354 
3,60 3,20 360_320.lst 64860 
3,60 3,60 360_360.lst 62328 
3,60 4,00 360_400.lst 56501 
3,60 4,40 360_440.lst 53774 

Πίνακας 4.7: ∆εδοµένα για διάφορες τιµές τάσης ισορροπίας για τα σήµατα Υ. 
 

 Στη συνέχεια παρατίθενται οι εικόνες, τα διαγράµµατα της ενέργειας και οι συσχετίσεις 
των σηµάτων: 

 
Χ Υ   

3,60V 2,80V 
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3,60V 3,20V 

3,60V 3,60V 
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3,60V 4,00V 

3,60V 4,40V 

 
Σχήµα 4.10: Οι απεικονίσεις της οµοιόµορφης πηγής, τα διαγράµµατα της ενεργείας και οι 
συσχετίσεις για 3,60V τάση ισορροπίας για τα Χ και διαφορετική τάση ισορροπίας των Υ. 
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Από τις εικόνες του παραπάνω σχήµατος, παρατηρούµε ότι το διαφορετικό σηµείο 

ισορροπίας των X και Υ δεν έχει σηµαντική επίδραση στην εικόνα, δηλαδή η εικόνα παραµένει 
όπως κι όταν τα σήµατα είναι ισορροπηµένα στην ιδία τάση. Παρ’ όλα αυτά βλέπουµε σηµαντικές 
διαφορές στο διάγραµµα συσχέτισης. Για χαµηλές τάσεις το διάγραµµα είναι συµπιεσµένο προς την 
αρχή των αξόνων, ενώ όσο αυξάνουµε την τάση, τόσο αυτό «απλώνει». Θεωρητικά, θέλουµε ένα 
αρκετά απλωµένο διάγραµµα, γιατί αυτό µας δίνει περισσότερη λεπτοµέρεια, αλλά δεν θέλουµε να 
είναι κορεσµένο, γιατί έτσι χάνουµε πληροφορία. Μια εκτίµηση που µπορούµε να κάνουµε είναι 
ότι οι ρυθµίσεις για τάση στα Χ ίση µε 3,60V και για τα Υ ίση µε 4,00V είναι η καλύτερη. Από το 
διάγραµµα συσχέτισης παρατηρούµε ότι, τόσο για τα Χ όσο και για τα Υ, υπάρχει συµµετρία και 
δεν εισέρχεται σε κορεσµό. Αλλά σαν γενική παρατήρηση µπορούµε να πούµε ότι τα διαγράµµατα 
συσχέτισης δεν είναι απόλυτα συµµετρικά. 
 Αυτό µπορεί να συµβαίνει λόγω κάποιων ροοστατών που υπάρχουν µέσα στον 
φωτοπολλαπλασιαστή, λίγο πριν από την έξοδο των τεσσάρων σηµάτων. Ίσως αυτοί οι ροοστάτες 
να µην είναι σωστά ισορροπηµένοι µε αποτέλεσµα για ιδία τιµή τάσης και οµοιόµορφη πηγή να 
προκύπτει διαφορετικός παλµός για τα δυο σήµατα Χ ή Υ. 
 
 
 

4.5 Μεταβολή της υψηλής τάσης του φωτοπολλαπλασιαστή και του 
σηµείου ισορροπίας. 
 Έως τώρα προσπαθήσαµε να βρούµε ξεχωριστά ποια είναι η καλύτερη τιµή της υψηλής 
τάσης και το καλύτερο σηµείο ισορρόπησης των σηµάτων Χ και Υ. Από τα αποτελέσµατα που 
προέκυψαν, είδαµε ότι µερικές τιµές είναι τελείως ακατάλληλες, ενώ άλλες δεν είναι ιδανικές για 
τη συγκεκριµένη εφαρµογή. Για παράδειγµα, πολύ υψηλή τάση στο φωτοπολλαπλασιαστή, 1050V, 
δεν είναι καλή καθώς οδηγούµαστε σε κορεσµό. Αντίθετα πολύ χαµηλά σηµεία ισορροπίας δεν 
είναι επιθυµητά, γιατί όπως είδαµε από τα διαγράµµατα συσχέτισης, χάνουµε σε λεπτοµέρεια. 
Συνεπώς αυτό που µένει να δούµε είναι ένας συνδυασµός διαφορετικής υψηλής τάσης και σηµείου 
ισορροπίας των Χ και Υ. Για το σκοπό αυτό θα κάνουµε µια σειρά µετρήσεων για τιµές υψηλής 
τάσης από 975V έως 1025V και για τάση ισορροπίας από 2,70V έως 3,90V.Οι µετρήσεις θα γίνουν 
για οµοιόµορφη πηγή 99mTc και ο χρόνος καταγραφής θα είναι 180 δευτερόλεπτα. 
 
                T.I.       
Y.T. 

2,70V 3,00V 3,30V 3,60V 3,90V 

Va_27.lst Va_30.lst Va_33.lst Va_36.lst Va_39.lst 975V 
72669 53656 48292 39994 35436 

Vb_27.lst Vb_30.lst Vb_33.lst Vb_36.lst Vb_39.lst 1000V 
82026 68294 54407 45960 38870 

Vc_27.lst Vc_30.lst Vc_33.lst Vc_36.lst Vc_39.lst 1025V 
88645 80877 63707 57049 43774 

Πίνακας 4.8: ∆εδοµένα από τις µετρήσεις για διαφορετική υψηλή τάση και τάση ισορροπίας. 
 
 Αυτό που περιµένουµε να δούµε είναι ότι, αν για παράδειγµα ο συνδυασµός 1000V και 
3,30V µας δίνει καλά αποτελέσµατα, τότε ίσως και ο συνδυασµός 975V και 3,60V να δίνει εξίσου 
καλά. ∆ηλαδή µειώνοντας την υψηλή τάση και αυξάνοντας το σηµείο ισορροπίας των σηµάτων, ή 
αυξάνοντας την υψηλή τάση και µειώνοντας το σηµείο ισορροπίας. Στη συνέχεια παρατίθενται οι 
εικόνες τα διαγράµµατα της ενεργείας και τα διαγράµµατα της συσχέτισης για τα δεδοµένα του 
παραπάνω πίνακα. 
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975V   

2,70V 

3,00V 
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3,30V 

3,60V 
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3,90V 

Σχήµα 4.11: Οι απεικονίσεις της οµοιόµορφης πηγής, τα διαγράµµατα της ενέργειας και οι 
συσχετίσεις για 975V υψηλή τάση και διαφορετική τάση ισορροπίας των σηµάτων Χ και Υ. 
 
  

Από τις παραπάνω εικόνες παρατηρούµε ότι πολύ καλές εικόνες παίρνουµε για τάση 
ισορροπίας 3,00V και 3,6V. Αν και η στατιστική είναι λίγο µικρή, τα κρυσταλλάκια είναι 
ιδιαιτέρως εµφανή. Τα διαγράµµατα της ενεργείας συµφωνούν και εδώ µε τον γενικό κανόνα ότι 
αυξάνοντας την τάση, η φωτοκορυφή µετακινείται προς τα δεξιά, το ύψος µικραίνει και το εµβαδό 
που περικλείεται παραµένει σταθερό. 

Επειδή η τιµή της τάσης του φωτοπολλαπλασιαστή είναι χαµηλή, για χαµηλές τιµές στην 
τάση ισορροπίας τα διαγράµµατα συσχέτισης είναι πολύ συµπιεσµένα, λογικό άλλωστε, καθώς δεν 
ενισχύονται πολύ τα σήµατα. Τα διαγράµµατα συσχέτισης για τα σήµατα Χ είναι αρκετά καλά για 
µεγαλύτερες τάσεις ισορρόπησης, ενώ αντίθετα η συσχέτιση για τα σήµατα Υ είναι και πάλι, 
ανοµοιόµορφη, δηλαδή παρατηρείται µεγαλύτερη ενίσχυση για τα Yc από τα Yd. Πάντως, κανένας 
από τους συνδυασµούς δεν οδηγεί σε κορεσµό, συνεπώς καλύτεροι συνδυασµοί, είναι αυτοί που 
αντιστοιχούν στις µεγαλύτερες τάσεις καθώς θέλουµε το διάγραµµα να είναι όσο το δυνατόν πιο 
απλωµένο. 
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1000V   

 2,70V 

 

 3,00V 
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 3,30V 

 

 3,60V 
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 3,90V 

 
Σχήµα 4.12: Οι απεικονίσεις της οµοιόµορφης πηγής, τα διαγράµµατα της ενέργειας και οι 
συσχετίσεις για 1000V υψηλή τάση και διαφορετική τάση ισορροπίας των σηµάτων Χ και Υ. 
 
 
 Και αυτή η σειρά µετρήσεων, δίνει περίπου τα ιδία αποτελέσµατα. Παίρνουµε πολύ καλές 
εικόνες για τάση ισορροπίας 3,00V και 3,90V. Οι εικόνες είναι καθαρές και τα κρυσταλλάκια είναι 
ευδιάκριτα. Τα διαγράµµατα ενεργείας είναι επίσης αρκετά καθαρά  

Για χαµηλές τιµές της τάσης ισορροπίας παίρνουµε και πάλι πολύ συµπιεσµένες 
συσχετίσεις. Ενώ για κανένα συνδυασµό, δεν έχουµε κορεσµό στα σήµατα, που σηµαίνει ότι και 
πάλι µεγαλύτερες τιµές τάσης ισορροπίας είναι κατάλληλες. Μπορούµε να πούµε ότι, και γι’ αυτή 
τη τιµή της τάσης του φωτοπολλαπλασιαστή, οι µεγαλύτερες τιµές της τάσης ισορροπίας δίνουν 
καλυτέρα αποτελέσµατα. Μπορούµε να πούµε σαν γενικό κανόνα, ότι οι ρυθµίσεις µας θα πρέπει 
να είναι µε όσο το δυνατό µεγαλύτερες τιµές τάσης, χωρίς όµως αυτές να πηγαίνουν σε κορεσµό. 
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1025V   

2,70V 

 

 3,00V 
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3,30V 

3,60V 
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3,90V 

Σχήµα 4.13: Οι απεικονίσεις της οµοιόµορφης πηγής, τα διαγράµµατα της ενέργειας και οι 
συσχετίσεις για 1000V υψηλή τάση και διαφορετική τάση ισορροπίας των σηµάτων Χ και Υ. 
 
 
 Και αυτή η σειρά µετρήσεων δίνει παρόµοια αποτελέσµατα µε τις δυο προηγούµενες. 
Συνεπώς, σαν µια συνολική παρατήρηση, µπορούµε να πούµε ότι η τάση που ισορροπούµε τα 
σήµατα έχει µεγαλύτερη επίδραση στο τελικό αποτέλεσµα, παρά η υψηλή τάση στον 
φωτοπολλαπλασιαστή. Είναι λογικό ότι, αφού απορρίψαµε πολύ υψηλές τιµών τάσης (π.χ. 1050V) 
να αποφύγαµε τον κορεσµό, αλλά σε γενικές γραµµές, και για τις τρεις τιµές υψηλής τάσης έχουµε 
περίπου τα ιδία αποτελέσµατα. 
 

975V 1000V 1025V 

Σχήµα 4.14: Συνολικά διαγράµµατα ενέργειας για διάφορες τιµές τάσης ισορρόπησης των 
σηµάτων Χ και Υ. 
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5 
Αξιολόγηση του Συστήµατος  

 
 
 
 

5.1 Εισαγωγή 
 Στα προηγούµενα κεφάλαια µελετήσαµε την επίδραση διαφόρων µεγεθών στην απόκριση 
της κάµερας και εκτελέσαµε αρκετά πειράµατα προκειµένου να αποφασίσουµε ποιες είναι οι 
καταλληλότερες ρυθµίσεις που θα µας δώσουν βέλτιστο αποτέλεσµα, δηλαδή καλύτερη 
λαµβανόµενη εικόνα. Έχοντας πλέον καλή γνώση για το πως δουλεύει η κάµερα και έχοντας κάνει 
τις καλύτερες δυνατές ρυθµίσεις, είµαστε πλέον έτοιµοι να αξιολογήσουµε το σύστηµα µας. Αυτό 
που θα κάνουµε στο παρόν κεφαλαίο είναι να ελέγξουµε τη διακριτική ικανότητα και την 
ευαισθησία της κάµερας µέσα από µια σειρά πειραµάτων. Τα πειράµατα αυτά θα γίνουν για δυο 
κρυστάλλους, έναν µε διαµερισµατοποίηση 1x1 και έναν άλλον µε 3x3. Έτσι γνωρίζοντας και αυτές 
τις παραµέτρους η κάµερα θα είναι πλέον έτοιµη και για εργαστηριακή χρήση. 
 
 
 

5.2 ∆ιαµερισµατοποιηµένος κρύσταλλος 1x1 
 Τοποθετούµε στην κάµερα τον κρύσταλλο 1x1 και ρυθµίζουµε την υψηλή τάση στον 
φωτοπολλαπλασιαστή και τις τάσεις ισορροπίας των σηµάτων στις βέλτιστες τιµές. Η υψηλή τάση 
ρυθµίζεται στα 1000V ενώ η τάση ισορροπίας των τεσσάρων σηµάτων είναι 4,00V. 
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5.2.1 ∆ιακριτική ικανότητα 
 Για να ελέγξουµε τη διακριτική ικανότητα της κάµερας, χρησιµοποιούµε ένα τριχοειδές 
σωληνάκι εσωτερικής διαµέτρου 1,15mm και εξωτερικής 1,55mm και µήκους 7,5cm, το οποίο 
γεµίζουµε µε 99mTc ενεργότητας 58,7µCi. Τοποθετούµε το σωληνάκι σε διαφορετικές αποστάσεις 
από τον ανιχνευτή και συλλέγουµε τα δεδοµένα για χρονικό διάστηµα 45 δευτερολέπτων. 
 

Απόσταση (cm) Αρχείο Χρόνος (sec) Γεγονότα 
0 cap00.lst 45 52373 
1 cap01.lst 45 49850 
2 cap02.lst 46 50122 
3 cap03.lst 45 48868 
4 cap04.lst 45 48427 
6 cap06.lst 45 47363 
8 cap08.lst 45 46960 
10 cap10.lst 45 47021 
15 cap15.lst 46 46910 
20 cap20.lst 45 45490 

Πίνακας 5.1: ∆εδοµένα για τη διακριτική ικανότητα µε τον κρύσταλλο 1x1. 
 
 
Θέση (cm) Κρύσταλλος 1x1 

0 
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1 

2 
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4 
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Σχήµα 5.1: Απεικόνιση πηγής σε σωληνάκι 1mm, ενεργειακά διαγράµµατα και διαγράµµατα 
συσχέτισης για κρύσταλλο 1x1. 
 
 
 Είναι προφανές πως υπήρξε κάποιο πειραµατικό σφάλµα κατά την πρώτη µέτρηση, το οποίο 
ανιχνεύθηκε µετά την ολοκλήρωση του πειράµατος.  

Αυτό που µπορούµε να παρατηρήσουµε από τις παραπάνω εικόνες είναι ότι το σωληνάκι 
είναι τοποθετηµένο κατά τον άξονα y. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα διαγράµµατα συσχέτισης. 
Το διάγραµµα Xa:Xb είναι λεπτό µε κλίση περίπου 45° (αφού το σωληνάκι είναι τοποθετηµένο 
περίπου στο κέντρο) και σταδιακά πλαταίνει όσο αποµακρυνόµαστε από τον ανιχνευτή. Το 
διάγραµµα είναι λεπτό γιατί «φωτίζονται» µονό συγκεκριµένα κρυσταλλάκια, αυτά που βρίσκονται 
στη µεσοκάθετο του άξονα x. Εποµένως ο λόγος των δυο αυτών σηµάτων είναι περίπου ίδιος µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργείται αυτό το διάγραµµα µε κλίση περίπου 45°. Όσο αποµακρυνόµαστε από 
τον ανιχνευτή, όλο και περισσότερα κρυσταλλάκια φωτίζονται µε αποτέλεσµα να προστίθενται και 
άλλες «σχέσεις» µεταξύ των σηµάτων Xa και Xb στο διάγραµµα συσχέτισης και κατά συνέπεια 
αυτό να «πλαταίνει». Αντίθετα, το διάγραµµα συσχέτισης των Υ είναι πλατύ, γιατί τα κρυσταλλάκια 
που φωτίζονται βρίσκονται πάνω στον άξονα y, που έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχουν όλες οι 
«σχέσεις» µεταξύ των σηµάτων. 
 Όσο αφορά την εικόνα, όσο το σωληνάκι βρίσκεται κοντά στον ανιχνευτή η εικόνα είναι 
πολύ καθαρή και τα κρυσταλλάκια είναι ευδιάκριτα. Όσο αποκρινόµαστε από τον ανιχνευτή, το 
σωληνάκι φαίνεται πλατύτερο και τα κρυσταλλάκια φαίνονται όλο και λιγότερο. Αυτό συµβαίνει 
γιατί όλο και περισσότερα κρυσταλλάκια φωτίζονται µε αποτέλεσµα στον ίδιο χρόνο να υπάρχει 
µικρότερη στατιστική γεγονότων ανά κρυσταλλάκι. 
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5.2.2 Υπολογισµός διακριτικής ικανότητας  
Για τον υπολογισµό της διακριτικής ικανότητας χρησιµοποιούνται οι εικόνες που 

παρήχθησαν προηγουµένως. Σχεδιάζεται µία «ζώνη» που τέµνει κάθετο το τριχοειδές και 
απεικονίζεται το άθροισµα των pixel της ανα στήλη, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα.  

 

  
Σχήµα: 5.2.: Αριστερά: εικόνα ενός τριχοειδούς µε σκιασµένη την περιοχή στην οποία λαµβάνεται 
το προφίλ της εικόνας. ∆εξιά: γραφική απεικόνιση του προφίλ. 

 
Στη συνέχεια υπολογίζεται το FWHM της καµπύλης, το οποίο αντιστοιχεί σε αριθµό pixel 

εικόνας. Ο αριθµός αυτός πολλαπλασιάζεται µε την φυσική απόσταση που αντιστοιχεί σε κάθε 
pixel. Πρέπει να τονιστεί βέβαια πως η εικόνα στην οποίο υπολογίζουµε τη διακριτική ικανότητα 
δεν είναι διορθωµένη, αλλά βασίζεται σε µη επεξεργασµένα δεδοµένα (raw data). 
 

5.2.3 Ευαισθησία  
Η ευαισθησία µετράται ως ο αριθµός των φωτονίων που καταγράφεται ανά µονάδα 

ενεργότητας (mCi), ανά µονάδα χρόνου (sec ή min), ανά µονάδα επιφανείας (mm2).  
 

5.2.4 Υπολογισµός ευαισθησίας 
Στη µελέτη αυτή δεδοµένου ότι τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν µε τις ίδιες συνθήκες και 

σε µικρή χρονικά απόσταση µεταξύ τους, µπορούµε να συγκρίνουµε απλά τον αριθµό των 
καταγραφόµενων κρούσεων ανά µονάδα χρόνου. Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας που 
παρουσιάζει την ευαισθησία του κρυστάλλου συναρτησει της αποστασης. 
 

Απόσταση (cm) Χρόνος (sec) Γεγονότα Counts/sec 
0 45 52373 1163,844 

1 45 49850 1107,778 

2 46 50122 1089,609 

3 45 48868 1085,956 

4 45 48427 1076,156 

6 45 47363 1052,511 

8 45 46960 1043,556 

10 45 47021 1044,911 

15 46 46910 1019,783 

20 45 45490 1010,889 

Πίνακας 5.2: Τιµές της ευαισθησίας του κρυστάλλου 1x1 συναρτήσει της απόστασης. 
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Σχήµα 5.3: ∆ιάγραµµα ευαισθησίας συναρτήσει της απόστασς απο τον ανιχνευτή, για τον 
κρύσταλλο 1x1. 

 

5.3 ∆ιαµερισµατοποιηµένος κρύσταλλος 3x3 
Τοποθετούµε στην κάµερα τον κρύσταλλο 3x3 και ρυθµίζουµε την υψηλή τάση στον 

φωτοπολλαπλασιαστή και τις τάσεις ισορροπίας των σηµάτων στις βέλτιστες τιµές, οι οποίες είναι 
όµοιες µε τις προηγουµένη σειρά µετρήσεων. Η υψηλή τάση ρυθµίζεται στα 1000V ενώ η τάση 
ισορροπίας των τεσσάρων σηµάτων είναι 4,00V. 
 
 

5.3.1 ∆ιακριτική ικανότητα 
Για να ελέγξουµε τη διακριτική ικανότητα της κάµερας, χρησιµοποιούµε και πάλι ένα 

τριχοειδές σωληνάκι εσωτερικής διαµέτρου 1,15mm και εξωτερικής 1,55mm και µήκους 7,5cm, το 
οποίο γεµίζουµε µε 99mTc ενεργότητας 58,7µCi. Τοποθετούµε το σωληνάκι σε διαφορετικές 
αποστάσεις από τον ανιχνευτή και συλλέγουµε τα δεδοµένα για χρονικό διάστηµα 45 
δευτερολέπτων. 

 
Απόσταση (cm) Αρχείο Χρόνος (sec) Γεγονότα 

0 3cap00.lst 45 51860 
1 3cap01.lst 45 49652 
2 3cap02.lst 45 50215 
3 3cap03.lst 47 51355 
4 3cap04.lst 44 47269 
6 3cap06.lst 45 47220 
8 3cap08.lst 45 47092 
10 3cap10.lst 45 46900 
15 3cap15.lst 45 45555 
20 3cap20.lst 45 45352 

Πίνακας 5.3: ∆εδοµένα για τη διακριτική ικανότητα µε τον κρύσταλλο 3x3. 
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Θέση (cm) Κρύσταλλος 3x3 

0 

1 
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Σχήµα 5.4: Απεικόνιση πηγής σε σωληνάκι 1mm, ενεργειακά διαγράµµατα και διαγράµµατα 
συσχέτισης για κρύσταλλο 3x3. 
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Αυτό που µπορούµε να παρατηρήσουµε από τις παραπάνω εικόνες είναι ότι το σωληνάκι 
αυτή τη φορά είναι τοποθετηµένο κατά τον άξονα x. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα διαγράµµατα 
συσχέτισης. Τα διαγράµµατα Χa:Xb είναι πλατιά και τα διαγράµµατα Yc:Υd είναι λεπτά µε κλίση 
περίπου 45° (αφού το σωληνάκι είναι τοποθετηµένο περίπου στο κέντρο) και σταδιακά πλαταίνουν 
όσο αποµακρυνόµαστε από τον ανιχνευτή. Όλα όσα αναφέραµε για τον κρύσταλλο 1x1 
αντιστοιχούν και σε αυτά τα διαγράµµατα. 
 Όσον αφορά την εικόνα, είναι λογικό, αφού έχουµε µεγαλύτερα κρυσταλλάκια, η εικόνα µας 
να είναι πιο καθαρή, αλλά χάνουµε σε χωρική διακριτική ικανότητα. Παρ’ όλα αυτά για όλες τις 
αποστάσεις τα κρυσταλλάκια είναι ευδιάκριτα. Και εδώ, όσο αποµακρυνόµαστε από την πηγή, 
φωτίζονται όλο και περισσότερα κρυσταλλάκια µε αποτέλεσµα το σωληνάκι να φαίνεται πλατύτερο. 
 

5.3.2 Υπολογισµός διακριτικής ικανότητας 
Η διακριτική ικανότητα υπολογίζεται µε τον ιδιο τρόπο, όπως και για τον κρύσταλλο 1x1. 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω, όπου θα γίνει και η σύγκριση των δυο κρυστάλλων. 
 

5.3.3 Ευαισθησία  
Και σε αυτόν τον κρύσταλλο, για να υπολογίσουµε την ευαισθησία, συγκρίνουµε απλά τον 

αριθµό των καταγραφόµενων κρούσεων ανά µονάδα χρόνου. Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας 
που παρουσιάζει την ευαισθησία του κρυστάλλου συναρτησει της αποστασης. 

Απόσταση (cm) Χρόνος (sec) Γεγονότα Counts/sec 
0 45 51860 1152,444 

1 45 49652 1103,378 

2 45 50215 1115,889 

3 47 51355 1092,66 

4 44 47269 1074,295 

6 45 47220 1049,333 

8 45 47092 1046,489 

10 45 46900 1042,222 

15 45 45555 1012,333 

20 45 45352 1007,822 

Πίνακας 5.4: Τιµές της ευαισθησίας του κρυστάλλου 3x3 συναρτήσει της απόστασης. 
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Σχήµα 5.5: ∆ιάγραµµα ευαισθησίας συναρτήσει της απόστασης απο τον ανιχνευτή, για τον 
κρύσταλλο 3x3. 
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5.4 Σύγκριση των δύο κρυστάλλων 
Στον ακόλουθο πίνακα και το ακόλουθο διάγραµµα φαίνεται η σύγκριση της διακριτικής 

ικανότητας στους δύο κρυστάλλους.  
 

Απόσταση από 
ανιχνευτή 

∆ιακριτική ικανότητα σε 
FWHM για τον 

κρύσταλλο 1x1mm 

∆ιακριτική ικανότητα 
σε FWHM για τον 
κρύσταλλο 3x3mm 

0 - 2,6657 
1 3,0976 2,9661 
2 3,8053 4,3466 
3 4,2516 4,6921 
4 5,1261 4,7893 
6 5,6794 5,0511 
8 6,4543 6,8323 
10 7,4179 7,3789 
15 9,3475 9,6522 
20 12,1415 12,5552 

Πίνακας 5.5: Τιµές για τη σύγκριση της διακριτικής ικανότητας των δύο κρυστάλλων 
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Σχήµα 5.6: Συγκριτικό διάγραµµα της διακριτικής ικανότητας των δυο κρυστάλλων 

 
Παρατηρούµε πως η διακριτική ικανότητα του συστήµατος είναι περίπου η ίδια και στους δύο 

κρυστάλλους. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αναµενόµενο µε δεδοµένη τη µεγάλη διαφορά στο µέγεθος 
των κυψελίδων τους. Μπορεί όµως να εξηγηθεί αν λάβουµε υπόψη πως οι εικόνες δεν είναι 
διορθωµένες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η εικόνα στον κρύσταλλο 3x3mm να είναι πολύ καλή, χωρίς 
σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης. Αντίθετα, η εικόνα του κρυστάλλου 1x1mm µπορεί να βελτιωθεί 
σηµαντικά αν ληφθει υπόψη η πληροφορία που καταγράφεται σε κάθε κυψελίδα χωριστά. Αυτό 
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απαιτεί τον υπολογισµό ενός πλέγµατος, που θα απεικονίζει τις περιοχές που αντιστοιχούν σε κάθε 
κυψελίδα. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει βέβαια τη βέλτιστη δυνατή εικόνα πριν τις διορθώσεις, κάτι που 
ήταν ο σκοπός της εργασίας. 

Στο ακόλουθο σχήµα φαίνεται συγκριτικά η ευαισθησία των δύο κρυστάλλων συναρτήσει της 
απόστασης.  
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Σχήµα 5.7: Συγκριτικό διάγραµµα ευαισθησίας των δυο κρυστάλλων 
 
Παρατηρούµε µικρή πτώση της ευαισθησίας συναρτήσει της απόστασης. Αυτό οφείλεται 

κυρίως στη µη καταγραφή κάποιων δεδοµένων που δεν φτάνουν στο πεδίο. Είναι όµως µικρή και 
δεν επηρεάζει ουσιαστικά την απόδοση του συστήµατος. Επιπλέον ο κρύσταλλος 3x3mm 
παρουσιάζει µεγαλύτερη ευαισθησία. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη λιγότερου ανακλαστικού υλικού 
στην επιφάνεια του πεδίου. Έτσι η ευαίσθητη περιοχή του πεδίου είναι µεγαλύτερη. 
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6 
Συµπεράσµατα- µελλοντικές προοπτικές  

 
 
 
 

6.1 Συµπεράσµατα 
 Τα συµπεράσµατα της εργασίας αυτής µπορούν να συνοψιστούν ακολούθως: 
1. Μελετήθηκε ενδελεχώς ένα πρότυπο σύστηµα βασισµένο σε χωρικά ευαίσθητο 

φωτοπολλασιαστή και ηλεκτρονικές µονάδες ΝΙΜ. 
2. Η βέλτιστη τάση λειτουργίας είναι εκείνη, η οποία  

a. δεν ενισχύει το θόρυβο (χαµηλά σήµατα),  
b. δεν προκαλεί κορεσµό σε κανένα σήµα σε όλο το πεδίο της camera 
c. εκµεταλλεύεται το εύρος των ADC επιτρέποντας µέγιστη κατανοµή των σηµάτων Χ και Υ 

3. Με βάση τις προϋποθέσεις αυτές λήφθηκε καλή εικόνα για τάση 1000V. 
4. Οι βέλτιστες τιµές ενίσχυσης των σηµάτων πρέπει να δίνουν σήµατα Χα=Χβ=3.60V και 

Yc=Yd=3.20V για πηγή που καλύπτει το πεδίο.  
5. Οι ρυθµίσεις αυτές δεν είναι απόλυτες, αλλά κοντά στις βέλτιστες και προτείνεται να ελέγχονται 

ανάλογα µε τις απεικονιστικές απαιτήσεις. 
6. Η παρουσία optical grease δηµιουργεί αλλοιώσεις στην εικόνα και στο συγκεκριµένο σύστηµα 

δεν προτείνεται η χρήση του. 
7. Η εικόνα που λαµβάνεται από τον κρύσταλλο µε µέγεθος κυψελίδων 3x3mm είναι υψηλής 

ποιότητας και όλες οι κυψελίδες διακρίνονται καθαρά. 
8. Η εικόνα που λαµβάνεται από τον κρύσταλλο µε µέγεθος κυψελίδων 1x1mm δεν επιτρέπει την 

ακριβή διάκριση των κυψελίδων. Αυτό οφείλεται στο ότι το µικρό τους µέγεθος δεν είναι 
εύκολο να απεικονιστεί µε χρήση µόνο τεσσάρων σηµάτων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και 
από την βιβλιογραφία. 

9. Χωρίς την πραγµατοποίηση διορθώσεων η βέλτιστη διακριτική ικανότητα του συστήµατος είναι 
3.1mm.  
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10. Η διακριτική ικανότητα είναι παρόµοια και για τους δύο κρυστάλλους. Η χαµηλή διακριτική 
ικανότητα του κρυστάλλου 1x1mm οφείλεται στο ότι δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση του µικρού 
µεγέθους κυψελίδων του, λόγω των λίγων συλλεγόµενων σηµάτων. 

11. Η ευαισθησία του συστήµατος µε χρήση του κρυστάλλου 1x1mm είναι <19826,98> 
counts/sec/mCi σε απόσταση 0mm από τον κατευθυντήρα. 

12. Η ευαισθησία του συστήµατος µε χρήση του κρυστάλλου 3x3mm είναι <19632,77> 
counts/sec/mCi σε απόσταση 0mm από τον κατευθυντήρα. 

13. Η ευαισθησία του κρυστάλλου 3x3mm είναι µεγαλύτερη από εκείνη του 1x1mm, λόγω της 
ύπαρξης λιγότερου ανακλαστικού στην επιφάνεια του. 

 
 
 

 6.2 Μελλοντικές προοπτικές 
 Το τελευταίο βήµα για την εργαστηριακή και κλινική αξιοποίηση του συστήµατος είναι η 
ολοκλήρωση του λογισµικού διορθώσεων. Το µοναδικό, αλλά σηµαντικό βήµα που αποµένει είναι η 
κατασκευή του πλέγµατος διόρθωσης για κάθε κρύσταλλο. Το πλέγµα αυτό έχει ως σκοπό να 
προσδιορίζει την περιοχή που αντιστοιχεί σε κάθε κρύσταλλο και να αθροίζει την πληροφορία που 
υπάρχει σε αυτόν αναθέτοντας την τιµή του αθροίσµατος σε ένα pixel εικόνας. Τα παραπάνω 
φαίνονται στο ακόλουθο σχήµα: 
 

 
Σχήµα 6.1: Πλέγµα διόρθωσης και ο ρόλος του στην διόρθωση των εικόνων. (α) Εικόνα 
οµοιώµατος. (β) Μη επεξεργασµένη εικόνα και το πλέγµα διόρθωσης. (c) Μεγέθυνση στην οποία 
φαίνεται ο σχεδιασµός του πλέγµατος διόρθωσης, (δ) αποτέλεσµα της άθροισης της πληροφορίας 
που υπάρχει σε κάθε κυψελίδα, (ε) µεγέθυνση στην οποία φαίνεται πως το άθροισµα της 
πληροφορίας σε µία περιοχή να γίνεται ένα pixel εικόνας. 
 

Αφού κατασκευαστεί το πλέγµα αυτό πρέπει να πραγµατοποιηθεί και η διόρθωση 
οµοιόµορφης απόκρισης κρυστάλλου και κατευθυντήρα, καθώς και ο καθορισµός των ενεργειακών 
κατωφλίων σε κάθε κυψελίδα. Τα βήµατα αυτά έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί σε άλλα συστήµατα και 
ο κώδικας είναι διαθέσιµος.  

Επιπρόσθετα, προτείνεται η ενσωµάτωση του λογισµικού που θα προκύψει στο σύστηµα 
συλλογής δεδοµένων, ώστε οι εικόνες να παράγονται κατά τη διάρκεια του πειράµατος. Αυτό 
προφανώς θα διευκολύνει τον χρήστη. 

Εφόσον τα βήµατα αυτά υλοποιηθούν το σύστηµα µπορεί να αξιολογηθεί µε χρήση 
οµοιωµάτων και να προσδιοριστεί ακριβέστερα η διακριτική του ικανότητα και ευαισθησία. 
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Ακολούθως και χρησιµοποιώντας τον κρύσταλλο κυψελίδων 3x3mm το σύστηµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την απεικόνιση οµοιωµάτων µαστού και την πραγµατοποίηση κλινικών 
δοκιµών. 

Υπάρχει ένας αριθµός βηµάτων τα οποία αφορούν περισσότερο τεχνικά θέµατα συλλογής 
δεδοµένων. Το ένα αφορά τη χρήση εναλλακτικού τρόπου ανάγνωσης των σηµάτων µε χρήση 
απλούστερων ηλεκτρονικών, βασισµένοι σε τεχνολογίες που έχουν προταθεί και εξοπλισµό που 
υπάρχει διαθέσιµος σε άλλα συστήµατα. Το δεύτερο αφορά στο σχεδιασµό ενός κυκλώµατος 
διαίρεσης φορτίου, το οποίο δε θα χρησιµοποιεί όµοιες αντιστάσεις, αλλά διαφορετικές, ώστε να 
είναι δυνατή η διάκριση και των κυψελίδων 1x1mm µε χρήση µόνο 4 σηµάτων. Η τεχνική αυτή έχει 
δώσει πολύ καλά αποτελέσµατα και θα επιτρέψει την χρήση του συστήµατος και στην απεικόνιση 
µικρών ζώων, ιδιαίτερα µε χρήση pinhole collimator. Τέλος, άλλες προοπτικές αφορούν την 
επέκταση του συστήµατος προς την κατεύθυνση τς τοµογραφίας SPECT. 
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