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Περίληψη 

 

 

Ο ρόλος της Αξονικής Σομογραφίας στην Ιατρική όπως ακόμα και σε 

διάφορες σύγχρονες επιστήμες, όπως η Αρχαιολογία η Γεωλογία αλλά και η 

Μηχανολογία, είναι μείζονος σημασίας αφού χρησιμοποιείται τόσο για τη 

διάγνωση και την εποπτεία συστημάτων όσο και για την μετέπειτα παραγωγή των 

τρισδιάστατων μοντέλων αυτών. τα πλαίσια της εργασίας αυτής εγχειρείται μία 

προσπάθεια τομογραφικής ανακατασκευής ενός θραύσματος του μηχανισμού των 

Αντικυθήρων με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών απεικόνισης, πιο 

συγκεκριμένα της μεθόδου μετασχηματισμού Radon, με το εργαλείο της 

Mathworks, το Matlab. Απώτερος στόχος της εργασίας είναι το προκύπτον μοντέλο 

να βρίσκεται σε τρισδιάστατη μορφή, ούτως ώστε η απεικόνισή του να μπορεί να 

γίνει οπτικά αισθητή και να μπορεί να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα της 

μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε για την τομογραφική ανακατασκευή. 
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Abstract 

 

 

 

The role of Computerized Axial Tomography, CAT-scan, in the medical field, as 

well as in various sciences, such as archeology, geology and engineering, are very 

important as they are used both for the diagnosis and supervision of systems and for 

the production of three-dimensional models. In this work, attempts are made to 

reconstruct a fragment of the Antikythera Mechanism, fragment C, by applying the 

Inverse Radon transformation method with Mathworks’ Matlab. The goal of the project 

is for the model to be in three-dimensional form so that its resulting visualization can be 

measured and the effectiveness of the methodology developed can be compared with 

similar ones. 
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Κεφάλαιο 1ο  

Εισαγωγή 

Σο έτος 1972 ο βραβευμένος με Nobel Άγγλος μηχανικός Godfrey Housefield 

(1919–2004), λαμβάνοντας υπόψη τα ομώνυμα θεωρήματα και μετασχηματισμούς 

του Αυστριακού μαθηματικού Johann Radon (1887–1956), κατάφερε να σχεδιάσει, 

κατασκευάσει και εν τέλει να θέσει σε λειτουργία τον πρώτο αξονικό τομογράφο, 

εκκινώντας με τον τρόπο αυτό, μία νέα εποχή για τον διαγνωστικό τομέα της 

Ιατρικής, αλλά και όπως φάνηκε στην πορεία για πολλούς άλλους επιστημονικούς 

τομείς. 

 

Σχήμα 1.1.a) Godfrey Housefield, b) Johann Radon. 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 

και έπειτα συνέβαλε καθοριστικά στην λειτουργία και την ανάπτυξη των αξονικών 

τομογράφων καθιστώντας απαραίτητη τόσο την εξέλιξη της επεξεργασίας των 

δεδομένων τους, όσο και την μοντελοποίηση και λεπτομερή απεικόνιση της 

παραχθείσας πληροφορίας (Pierret A., 2002).  
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Καθιερωμένη μέθοδο ανάλυσης και απεικόνισης αντικειμένων και κατ’ 

επέκτασιν του εσωτερικού αυτών, αποτελεί πλέον, η παραγωγή τρισδιάστατων 

μοντέλων από αξονικές τομογραφίες τόσο στον ιατρικό τομέα όσο και στους τομείς 

της γεωλογίας, βιομηχανίας και αρχαιολογίας (Schultz Ryan, 2013).  

Η 3D ανακατασκευή περιλαμβάνει γενικά την κατασκευή ενός 3D μοντέλου 

από ένα σύνολο τομών (Slices). Οι τομές ουσιαστικά αποτελούν τις εικόνες των ΑΣ 

στο εγκάρσιο, στο κάθετο ή στο οριζόντιο επίπεδο. Οι τομές, μπορούν να 

αποθηκεύονται σε διαφορετικούς τύπους αρχείων, ωστόσο η πιο καθιερωμένη 

μορφή είναι το DICOM ή .dcm (Kumara T. Senthil, 2012).  

Η πρώτη προσπάθεια τρισδιάστατης προβολής έγινε χρησιμοποιώντας δύο 

διαδοχικές ΑΣ με απόκλιση 5 μοιρών, προορισμένες η μία για τον δεξιό και η άλλη 

για τον αριστερό οφθαλμό. Όμως, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την 

εισαγωγή των υπολογιστικών ΑΣ ή ψηφιακών ΑΣ, η τρισδιάστατη κατασκευή έγινε 

εφικτή με κατάλληλα μαθηματικά και προγραμματιστικά εργαλεία. τις πλέον 

σύγχρονες τεχνικές ΑΣ όπως είναι η MRI, PET-CT, SPECT και CAT, εφαρμόζονται 

τεχνικές παραγωγής 3D μοντέλων. 

τόχος της παρούσης εργασίας είναι η τρισδιάστατη μοντελοποίηση ενός 

θραύσματος του Μηχανισμού των Αντικυθήρων (θραύσμα C) με το σύγχρονο 

προγραμματιστικό εργαλείο Matlab. Πιο συγκεκριμένα εγχειρείται η παραγωγή 

ενός τμήματος κώδικα ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την τομογραφική 

ανακατασκευή, τα αποτελέσματα του οποίου θα μπορούν απεικονιστούν με τη 

χρήση ενός εργαλείου τρισδιάστατης απεικόνισης. 

το κεφάλαιο που ακολουθεί πραγματοποιείται μία σύντομη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση του θεωρητικού υπόβαθρου της AT, των τεχνικών τομογραφικής 

ανακατασκευής και τρισδιάστατης απεικόνισης καθώς και μία σύντομη αναφορά 
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στον μηχανισμό των Αντικυθήρων και στη διαδικασία λήψης των ΑΣ του. το τρίτο 

κεφάλαιο, υλοποιείται ο ειδικότερος στόχος της εργασίας αυτής ο οποίος είναι η 

παραγωγή ενός 3D μοντέλου από θραύσματα του μηχανισμού των Αντικυθήρων 

(θραύσμα C) για τα οποία είναι γνωστές οι αξονικές τους τομογραφίες. το 

επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανάλυση των δεδομένων του πειράματος 

και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

τα συμπεράσματα και οι τυχόν περιορισμοί που λήφθηκαν υπόψη.  
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Κεφάλαιο 2ο  

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Η αξονική τομογραφία  

Η αξονική τομογραφία (στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα χρησιμοποιείται 

ο συμβολισμός ΑΤ ) γνωστή στην διεθνή βιβλιογραφία αλλά και στην ευρύτερη 

επιστημονική κοινότητα ως CT ή CAT scan (Computerized Axial Tomography) 

αποτελεί εδώ και δεκαετίες μια καθιερωμένη μέθοδο ιατρικής διάγνωσης αλλά και 

απεικόνισης του εσωτερικού των αντικειμένων σε διάφορους άλλους 

επιστημονικούς τομείς. 

Ο όρος ΑΣ συχνά χρησιμοποιείται για να δηλώσει την χρήση ακτινοβολίας Φ 

ως μέσο απεικόνισης και αυτό γιατί είναι η πιο διαδεδομένη τεχνική. Ωστόσο τα 

τελευταία χρόνια έχουν ανακαλυφθεί νέες μέθοδοι αναπαράστασης, όπως το PET 

scan (Positron Emission Tomography) και το SPECT (Single-Photon Emission 

Computed Tomography) αλλά και πολλές ακόμη βελτιωμένες τεχνικές 

ραδιογραφίας. 

Η παραγωγή ΑΣ γίνεται με την εκπομπή ακτινοβολίας (πηγή) προς το υπό 

μελέτη αντικείμενο και την μετέπειτα μέτρηση της έντασης της ακτινοβολίας, της 

κάθετης επί τον κατακόρυφο άξονα του αντικειμένου, η οποία εν τέλει προσπίπτει 

στην κατάντη επιφάνεια (του ανιχνευτή) και παράγει την πλάγια προβολή της 

τομής του αντικειμένου (χ. 2.1). 
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Σχήμα 2.1 Στάδια Αξονικής Τομογραφίας. 

 

Οι αξονικές τομογραφίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τον 

τρόπο λήψης τους ή πιο συγκεκριμένα με τον τρόπο πρόσπτωσης της ακτινοβολίας 

στο υπό μελέτη αντικείμενο (χ. 2.2), σε: 

 

 Ακτινοβολίας επίπεδης δέσμης,  

 Κωνικής δέσμης, 

 Παράλληλης δέσμης. 
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Σχήμα 2.2 Κατηγορίες λήψης ΑΤ. 

Πλεονεκτήματα και Περιοριςμοί τησ ΑΤ 

Πλεονεκτήματα 

 Πιστή 3D απεικόνιση του υπό μελέτη αντικειμένου 

 Απαιτείται λίγη ή καθόλου τροποποίηση δείγματος 
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 την τομογραφική ανακατασκευή, οι ασάφειες που εμφανίζονται στην εν 

κενώ λήψη μπορούν να εξαλειφθούν.  

Περιοριςμοί 

 Η ανάλυση περιορίζεται ανάλογα με τη μέγιστη διάμετρο του αντικειμένου 

ενώ η υψηλή ανάλυση απαιτεί μικρά δείγματα. 

 Η ανάλυση της απεικόνισης είναι αντιστρόφως ανάλογη των τομών του 

πλήθους των ΑΣ προς επεξεργασία.  

 Σο χρωματικό φάσμα που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση δεν αποδίδει 

πάντα πιστά το αντίστοιχο φάσμα της απορροφούμενης δέσμης ακτινοβολίας.  

 Η χαμηλής ισχύος εκπομπή ακτινών Φ δεν μπορεί να διεισδύσει σε πολύ 

συμπαγή δείγματα, ως επακόλουθο χρησιμοποιείται μεγάλη δόση ακτινοβολίας.  

 Όλα τα δείγματα δεν μπορούν να απεικονιστούν μέσω της ΑΣ λόγω του 

συντελεστή απορρόφησης της δομής τους, πχ χαλαζίας.  

 Οι διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διάταξη της πηγής όπως 

στένωση της δέσμης της εκπέμπουσας ακτινοβολίας μπορούν να περιπλέξουν την 

απόκτηση και την ερμηνεία των δεδομένων 

 Σα αρχεία που παράγονται από την τομογραφική ανακατασκευή, δεσμεύουν 

πολύ μεγάλο χώρο στη μνήμη της τάξης των πολλών MB η ακόμη και μερικών GB 

με αποτέλεσμα τη δύσκολη επεξεργασία, αποθήκευση, φόρτωση και μεταφορά 

τους.  
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Ο Αξονικόσ Τομογράφοσ 

Οι ΑΣ λαμβάνονται με ειδικό όργανο γνωστό ως Αξονικό Τομογράφο. 

Αναφορικά με τον τομέα της Ιατρικής, το υπό μελέτη αντικείμενο, εν περιπτώσει ο 

εξεταζόμενος ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση στο κέντρο του μηχανήματος 

την συνέχεια η σημειακή πηγή περιστρέφεται με μεγάλη συχνότητα γύρω από 

τον άξονα του ασθενούς εκπέμποντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα ακτίνες Φ. 

Οι δέσμες διαπερνούν τον ασθενή και αποτυπώνονται στο κάταντες επίπεδο του 

ανιχνευτή, απεικονίζοντας έτσι λεπτές κάθετες τομές του σώματος του ασθενούς 

(χ. 2.3). 

 

Σχήμα 2.3. Αρχή Λειτουργίας Αξονικού Τομογράφου. 

Η εξζλιξη των Αξονικϊν Τομογράφων 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω ο Νομπελίστας μηχανικός Godfrey Housefield 

κατασκεύασε τον πρώτο αξονικό τομογράφο στα τέλη της δεκαετίας του 70’ με τη 

βοήθεια της ΕΜΙ Ltd. Η πρώτη αυτή γενιά αξονικών τομογράφων χρησιμοποιήθηκε 

αποκλειστικά για τη διάγνωση εγκεφαλικών ασθενειών και ο τρόπος λειτουργίας 
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της ήταν αρκετά περιορισμένος καθώς για οποιαδήποτε επιπλέον λήψη όλο το 

σύστημα του αξονικού τομογράφου έπρεπε να περιστραφεί και να μετακινηθεί 

παράλληλα προς τον ασθενή, έχοντας ως αποτέλεσμα την εισαγωγή αρκετών 

σφαλμάτων. 

Η 2η γενιά των αξονικών τομογράφων είχε την ίδια διάταξη πηγής και 

ανιχνευτών με τη μόνη διαφορά τη χρήση περισσοτέρων του ενός ανιχνευτών, 

τοποθετημένων σε ειδική διάταξη. Η αύξηση του αριθμού των ανιχνευτών είχε σαν 

αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου σάρωσης σε 20s περίπου, γεγονός που επέτρεπε 

στον ασθενή να κράτα την αναπνοή του για την πραγματοποίηση της εξέτασης. Η 

μείωση του χρόνου σάρωσης ήταν ένα βασικό επίτευγμα της τεχνολογικής 

εξέλιξης, γιατί επέτρεπε τη λήψη εικόνων χωρίς θόρυβο αυξάνοντας τη 

διαγνωστική τους αξία. 

Σα μηχανήματα της 3ης γενιάς εμφανίστηκαν το 1975 από τις εταιρείες 

Atronix και General Electric, ενώ το 1977 η εταιρεία Philips παρουσίασε μια 

βελτιωμένη έκδοση αξονικού τομογράφου 3ης γενιάς χρησιμοποιώντας την αρχή 

της γεωμετρικής μεγένθυσης. Η γεωμετρική μεγένθυση επέτρεψε την αλλαγή της 

απόστασης μεταξύ της πηγής και του άξονα περιστροφής, με τη διάταξη 

πηγής/ανιχνευτών να παραμένει σταθερή, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η 

εξέταση οργάνων μικρής ή μεγάλης διαμέτρου αξιοποιώντας στο μέγιστο τον 

αριθμό των ανιχνευτών. Οι αξονικοί τομογράφοι της γενιάς αυτής είναι ευρέως 

διαδεδομένοι και οι περισσότερο χρησιμοποιούμενοι σήμερα. 

Η 4η γενιά των αξονικών τομογράφων είναι απλά μια παραλλαγή των 

συστημάτων της 3ης γενιάς για την εξουδετέρωση του θορύβου λόγω περιστροφής 

(ring artifacts). τη γενιά αυτή διατηρείται η περιστροφική κίνηση της πηγής γύρω 

από το υπό μελέτη αντικείμενο, αλλά οι ανιχνευτές βρίσκονται σε σταθερή κυκλική 

διάταξη γύρω από τον ασθενή. Αυτή η διάταξη έχει ως αποτέλεσμα την 
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περιστροφή της πηγής με υψηλή ταχύτητα καθώς και τη δραστική μείωση του 

χρόνου σάρωσης του αντικειμένου. Ακόμη, η διάταξη αυτή βελτιώνει την ποιότητα 

της εικόνας και ελαχιστοποιεί τη απορροφούμενη από τον ασθενή δόση 

ακτινοβολίας. 

Η 5η γενιά των αξονικών τομογράφων, ξεκίνησε με τις μελέτες της εταιρίας 

Imatron το 1983. Βασίζεται στην παραγωγή δέσμης ηλεκτρονίων (electron gun) η 

οποία αφού επιταχυνθεί, εστιάζεται και οδηγείται μαγνητικά μέσω πηνίων στις 

“ανόδους” (target rings) για τη λήψη πολλαπλών τομών. Η τεχνολογία αυτή 

επιτυγχάνει χρόνο σάρωσης 50ms και διαδοχική λήψη 17 τομών ανά δευτερόλεπτο. 

Η κλινική αξία της γενιάς αυτής στηρίζεται κυρίως στη βελτιστοποίηση της 

διαγνωστικής αξίας (αύξηση πληροφοριών) όσον αφορά συγκεκριμένα βιοχημικά 

χαρακτηριστικά του υπό μελέτη αντικειμένου. 

την 6η γενιά αξονικών τομογράφων χρησιμοποιήθηκαν συστήματα 

ελικοειδούς σάρωσης (Helical Scanning Systems). Η αρχή λειτουργίας αυτού του 

είδους των τομογράφων έγκειται στο χρήση ενός κινητού δακτύλιου (Slip Ring) που 

έχει την ικανότητα να τροφοδοτεί τον αξονικό με ηλεκτρική ενέργεια καθ΄ 

οποιαδήποτε ελικοειδή κίνησή του. Η γενιά αυτή στηρίχθηκε στις βασικές αρχές 

της 3ης και 4ης γενιάς με σκοπό ο κινούμενος δακτύλιος να έχει τη δυνατότητα να 

περιστραφεί γύρω από τον ασθενή χωρίς την απαίτηση καλωδίωσης (Jerrold T. 

Bushberg, 2003). 

Ωστόσο με την επακόλουθη τεχνολογική πρόοδο νέες γενιές αξονικών 

τομογράφων αναπτύχθηκαν, καταλήγοντας στην τελευταία 7η γενιά που 

ανακαλύφθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90’ η οποία χρησιμοποιεί κωνικής 

δέσμης ακτινοβολούσα πηγή σωληνοειδούς σχήματος με δυνατότητα περιστροφής 

γύρω από το υπό μελέτη αντικείμενο και με το τελικό επίπεδο μέτρησης της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας να σχηματίζεται από συστοιχία ανιχνευτών. 
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Σχήμα 2.4. Το εσωτερικό ενός σύγχρονου Αξονικού Τομογράφου,  

(με το λατινικό σύμβολο T συμβολίζεται η πηγή, ενώ με D το επίπεδο του ανιχνευτή.) 
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Ενδεικτικά, παρατίθεται λεπτομερής πίνακας με τις γενιές των αξονικών 

τομογράφων. 

Πίνακας 2.1. Σύγκριση Αξονικών Τομογράφων 

Γενιά 

ΑΤ 

Διάταξη 

πηγής 

Δέσμη 

ακτινών Χ 

Τύπος 

ανιχνευτή 

Διάταξη 

ανιχνευτή 

Κίνηση 

Πηγής-

Ανιχνευτή 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

1η ημειακή Παράλληλη Μονός Καμία 
Γραμμικές 

κινήσεις 

Μικρό ποσό 

διαχεόμενης 

ακτινοβολίας 

Φαμηλή 

ταχύτητα 

2η ημειακή 

Επίπεδη 

(αδυναμία 

κάλυψης 

οπτικού 

πεδίου) 

Πολλαπλή 

Όμοια 

στοίχιση με 

πηγή 

Γραμμικές 

κινήσεις 

Σαχύτερη της 1ης 

γενιάς 

Φαμηλή 

απόδοση και 

θόρυβος 

3η ημειακή Επίπεδη 
Δυνατότητα 

πολλαπλών 

Όμοια 

στοίχιση με 

πηγή 

ύγχρονες 

κινήσεις 

Σαχύτερη της 2ης 

γενιάς με συνεχή 

στρέψη 

Μεγαλύτερο 

κόστος, χαμηλή 

απόδοση 

4η ημειακή Επίπεδη 
τατικός 

δακτύλιος 

σταθεροί 

ανιχνευτές 

ταθερός 

ανιχνευτής 

πηγή 

στρέφεται 

Αποδοτικότερη 

της 3ης γενιάς 

Τψηλή διασπορά 

ακτινοβολίας 

5η 

Πολλαπλές 

πηγές σε 

ένα σωλήνα 

Επίπεδη 
τατικός 

δακτύλιος 

σταθεροί 

ανιχνευτές 

Μη κινητά 

μέρη 

Εξαιρετικά 

γρήγορη, με 

επιπλέον 

δυνατότητες 

Τψηλό κόστος, 

δυσκολία στη 

ρύθμιση 

6η 
υνδυασμός 

3ης /4ης 

υνδυασμός 

3ης /4ης 

υνδυασμός 

3ης /4ης 

υνδυασμός 

3ης /4ης 

υνδυασμός 

3ης /4ης με 

γραμμική 

κίνηση 

Βάσης 

Γρήγορες 

τρισδιάστατες 

προβολές 

Τψηλότερο 

κόστος των 

προηγούμενων 

7η ημειακή Κωνική υστοιχία 

Όμοια 

στοίχιση με 

πηγή 

Κίνηση 3ης, 

4ης ή 6ης 

γενιάς 

Γρήγορες 

τρισδιάστατες 

προβολές 

Πολύ υψηλό 

κόστος 
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Σχήμα 2.5 Αξονικός Τομογράφος 7ης γενιάς στο SWDCMI, Dallas TX. 

Τρόποσ απεικόνιςησ ΑΤ 

Η ΑΣ με ακτίνες Φ , όπως προαναφέρθηκε, επιτυγχάνεται με τη χρήση πηγής 

ακτινών Φ η οποία περιστρέφεται γύρω από το υπό μελέτη αντικείμενο. Οι 

ανιχνευτές ακτινών Φ τοποθετούνται κατάντη του αντικειμένου με στόχο την λήψη 

των πλάγιων προβολών τον τομών. Σα δεδομένα αυτά μπορούν να μεταχειρισθούν 

έτσι ώστε να απεικονίσουν διάφορες μοριακές δομές με βάση την ικανότητα 

απορρόφησης της ακτινοβολίας. 

Παρόλο που οι καθιερωμένες τεχνικές λήψης των τομών, φετών (Slices) 

πραγματοποιούνται είτε στο αξονικό είτε στο εγκάρσιο επίπεδο του αντικειμένου, 

κάθετες προς τον άξονα του σώματος, οι σύγχρονοι τομογράφοι επιτρέπουν αυτόν 

τον όγκο δεδομένων να επανα-διαμορφωθούν, ανακατασκευαστούν 

(Reconstruction) μέσω κατάλληλων τεχνικών και μετασχηματισμών σε διάφορα 

επίπεδα ή ακόμα και τρισδιάστατα μοντέλα. 
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Σχήμα 2.6. Micro AT ενός Dell Laptop. 

Μολονότι η ανακατασκευή των ΑΣ είναι μία διαδικασία ευρέως διαδεδομένη 

στο χώρο της Ιατρικής, χρησιμοποιείται ωστόσο και σε άλλους τομείς, όπως η 

δοκιμή μη καταστρεπτικών υλικών (Non-Destructive material Testing, NDT) (Hanke 

Randolf, 2008). Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι αρχαιολογικές χρήσεις όπως η 

απεικόνιση του περιεχομένου των σαρκοφάγων ή των αρχαίων κεραμικών 

γλυπτών. 
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Παραγωγή Τρισδιάστατων Μοντέλων και Γεωμετρική Επεξεργασία 

Η τομογραφική ανακατασκευή (Tomographic Reconstruction Problem) είναι 

μια μορφή ενός πολυδιάστατου αντίστροφου προβλήματος όπου η πρόκληση είναι 

να αποδώσει μια εκτίμηση ενός συγκεκριμένου συστήματος από έναν 

πεπερασμένο αριθμό προβολών. 

Κατά την ανακατασκευή της ΑΣ η δομή του υπό μελέτη αντικειμένου μπορεί 

να χωριστεί σε πολλά μικροσκοπικά δομικά στοιχεία, στο καθένα εκ των οποίων 

εκχωρείται μία τιμή ανάλογη προς το βαθμό εξασθένησης της προσπίπτουσας 

δέσμης ακτινοβολίας. Σα μικροσκοπικά αυτά τμήματα ονομάζονται τόσο στα 

πλαίσια των αρχών της υπολογιστικής ΑΣ όσο και στη τρισδιάστατη 

μοντελοποίηση Voxels. Σα voxels αναφορικά με το δείγμα θεωρείται πως έχουν 

συγκεκριμένο και αμετάβλητο πάχος και δομή. 

 

Σχήμα 2.7. Απεικόνιση πίνακα Voxel. 

Ο βαθμός εξασθένησης n  κάθε n-οστού voxel είναι ανάλογος της 

πυκνότητας της δομής του και επομένως μέσω της σχέσης εξασθένησης της 
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ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 0

xe     υπολογίζεται το περιεχόμενο των voxel 

του μοντέλου. Επομένως για κάθε προσπίπτουσα ακτίνα αποτυπώνεται στην AT το 

άθροισμα των συντελεστών των voxel τα οποία διαπέρασε. Καταλήγοντας σε ένα 

γραμμικό πρόβλημα επίλυσης αγνώστων για ένα πεπερασμένο αριθμό στοιχείων 

(εν προκειμένω voxel). 

Η πρώτη οπτική αναπαράσταση των ακατέργαστων δεδομένων που 

αποκτούνται από τη διαδικασία σάρωσης ενός αξονικού τομογράφου ονομάζεται 

σινόγραμμα (Sinogram), ωστόσο, η απεικόνιση αυτή δεν αρκεί για να ερμηνευτεί 

επαρκώς ένα μοντέλο. 

Μόλις αποκτηθούν τα δεδομένα σάρωσης, υποβάλλονται σε επεξεργασία 

χρησιμοποιώντας μια μορφή τομογραφικής ανακατασκευής, η οποία παράγει μια 

σειρά από εικόνες εγκάρσιας τομής. Tα πρωτογενή δεδομένα που αποκτά ο 

σαρωτής συνίστανται από πολλαπλές προβολές του προς σάρωση αντικειμένου. 

Αυτές οι προβολές είναι ο μετασχηματισμός Radon της δομής του αντικειμένου. Η 

ανασυγκρότηση ή ανακατασκευή, ουσιαστικά αποτελεί την επίλυση του 

αντίστροφου μετασχηματισμού Radon (Avinash C. Kak, 2001). 
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Σχήμα 2.8. Η διαδικασία της ανακατασκευής με την κλασική τεχνική Radon. 

Η τεχνική της φιλτραρισμένης οπισθοπροβολής (Filtered-Back Projection, 

FBP) είναι μία από τις πιο καθιερωμένες αλγοριθμικές τεχνικές για την επίλυση 

αυτού του είδους των προβλημάτων. Εννοιολογικά, η τεχνική αυτή χαρακτηρίζεται 

ως ντετερμινιστική, σύγχρονη αλλά ταυτόχρονα απλή. Επίσης είναι υπολογιστικά 

γρήγορη, αφού με σύγχρονους σαρωτές απαιτούνται μόλις λίγα χιλιοστά του 

δευτερολέπτου για την απεικόνιση μίας εικόνας.  

Ωστόσο, η τεχνική της οπισθοπροβολής (Back Projection) δεν αποτελεί την 

μοναδική διαθέσιμη τεχνική. Ο πρώτος ανιχνευτής της εταιρείας EMI έλυνε το 

πρόβλημα της τομογραφικής ανακατασκευής της με γραμμική άλγεβρα, αλλά 

αυτή η προσέγγιση περιορίστηκε από την υψηλή υπολογιστική πολυπλοκότητά 

της, ειδικά δεδομένης της τεχνολογίας υπολογιστών που ήταν διαθέσιμη την εποχή 

εκείνη. 

Σις τελευταίες δεκαετίες, όμως, οι κατασκευαστές των αξονικών 

τομογράφων επένδυσαν αρκετά στην ανάπτυξη και την χρήση επαναληπτικών 

αριθμητικών μεθόδων που στηρίζονται στο φυσικό μοντέλο και την τοπολογία του 
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συστήματος (Iterative Physical Model-Based Techniques) για να επιλύσουν το 

πρόβλημα της τομογραφικής ανακατασκευής αποτελεσματικότερα. Σέτοιου είδους 

μέθοδοι είναι οι επαναληπτικές μέθοδοι Μέγιστης Προσδοκίας (Maximum 

Likelihood & Expectation-Maximization Techniques) (Grigoryan M. Artyom, 2013), οι 

οποίες πλεονεκτούν έναντι των προαναφερθέντων μεθόδων καθώς λαμβάνουν 

υπόψη τα γεωμετρικά και φυσικά χαρακτηριστικά της τοπολογίας του συστήματος 

και τους φυσικούς νόμους που διέπουν την διαδικασία της εκπομπής ακτινών Φ. 

Εν αντιθέσει με τις πρότερες υπολογιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνταν 

από τους αξονικούς τομογράφους, στις οποίες γίνονταν οι παραδοχές της ιδανικής 

πηγής και των απλουστευμένων φυσικών νόμων που οδηγούσαν σε μέτρια 

αποτελέσματα, οι επαναληπτικές μέθοδοι παράγουν εικόνες με βελτιωμένη 

ανάλυση, χαμηλή στάθμη θορύβου και πολύ λιγότερα υπολογιστικά σφάλματα 

καθώς επίσης και το σημαντικό πλεονέκτημα της δυνατότητας μείωσης της δόσης 

της ακτινοβολίας. Ωστόσο το μειονέκτημα της χρήσης τους έγκειται στο υψηλό 

υπολογιστικό φόρτο το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια έχει εξαλειφθεί καθώς 

αναπτύχθηκαν βελτιωμένες υπολογιστικές τεχνικές όπως αλγόριθμοι παράλληλης 

επεξεργασίας με χρήση GPU (Kong Jingfei, 2010) αλλά και εξειδικευμένο Hardware 

όπως τα γνωστά FPGAs (Barkan Oren, 2013). 

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων και η αποκρυπτογράφησή του 

Σφντομη ιςτορική αναδρομή  

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων αποτελεί τον αρχαιότερο γνωστό 

πολύπλοκο μηχανισμό και αποκαλείται ως ο πρώτος γνωστός αναλογικός 

υπολογιστής. Η χρονολογία κατασκευής του τοποθετείται κατά τη διάρκεια της 

Ελληνιστικής περιόδου περίπου τον 2ο αιώνα π.Φ. Ο μηχανισμός ανασύρθηκε, από 
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αλιείς, στις αρχές του 19ου αιώνα, ανοικτά της ελληνικής νήσου Αντικύθηρα από 

όπου έλαβε και τη σημερινή του ονομασία. 

 

Σχήμα 2.9 Το μεγαλύτερο θραύσμα του μηχανισμού των Αντικυθήρων, θραύσμα Α. 

 

ύμφωνα με ιστορικούς, ο μηχανισμός αυτός επρόκειτο να μεταφερθεί από 

τη νήσο Ρόδο στη Ρώμη περί το 87 π.Φ., περίπου μισό αιώνα μετά την κατασκευή 

του. Ωστόσο το ρωμαϊκό καράβι υπεύθυνο για τη μεταφορά του ναυάγησε, 

διαγράφοντας κάθε γνώση για τη θέση και γενικότερα για την ύπαρξη αυτού του 

τεχνολογικού επιτεύγματος για περισσότερο από 2 χιλιετίες.  

το ναυάγιο, βάθους περίπου 50 μέτρων, που ανακαλύφθηκε το 1900 

βρέθηκαν πέραν του μηχανισμού και πολλά ακόμη αρχαιολογικής και 

αρχιτεκτονικής αξίας αντικείμενα, τα οποία και φυλάσσονται σήμερα, στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα.  

Σις πρώτες έρευνες για την αποκρυπτογράφηση της λειτουργίας του 

μηχανισμού πραγματοποίησε ο καθηγητής Ντέρεκ ντε όλα Πράις, φυσικός και 

ιστορικός της επιστήμης που εργαζόταν στο Πανεπιστήμιο του Γέηλ, στις αρχές της 
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δεκαετίας του 50’. Ο Πράις δημοσίευσε ένα άρθρο για τον μηχανισμό αυτό, στο 

περιοδικό Scientific American τον Ιούνιο του 1959, όπου υποστήριζε πως ο 

μηχανισμός αυτός είχε κατασκευαστεί από τη χολή του Απολλωνίου στη Ρόδο, 

γεγονός που έφερε σε αντιπαράθεση τους τότε ιστορικούς επιστήμονες που 

προσπάθησαν να καταρρίψουν τις απόψεις του, εκκινώντας έτσι μία σειρά από 

έρευνες γύρω από το θέμα του μηχανισμού, οι οποίες συνεχίστηκαν για πολλές 

δεκαετίες και οι οποίες εντάθηκαν από τα τέλη της δεκαετίας 90’ μέχρι την σήμερον 

(Roumeliotis, "Are the modern computer simulations a substitute for physical models? 

The Antikythera case", 2012). 

Οι προςπάθειεσ αποκρυπτογράφηςησ 

Η πιο πρόσφατη έρευνα σχετικά με το μηχανισμό των Αντικυθήρων 

πραγματοποιήθηκε το 2005. το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα συμμετείχαν 

επιστήμονες από το Αγγλικό Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, το Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο καθώς και το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Σραπέζης (Ramsey, 2012). 

Για την αποκρυπτογράφηση του μηχανισμού χρειάστηκε η λήψη ΑΣ 

υψηλότερης ισχύος από τις καθιερωμένες αφού απώτερος στόχος του 

προγράμματος ήταν η αποκωδικοποίηση των επιγραφών που βρίσκονταν στις 

επιφάνειες των θραυσμάτων του μηχανισμού. Επομένως, κρίθηκε απαραίτητη η 

συμμετοχή της εταιρείας X-tek η οποία ειδικευόταν στο χώρο της αξονικής 

τομογραφίας και πιο συγκεκριμένα στην κατασκευή μοντέλων αξονικών 

τομογράφων υψηλών δυνατοτήτων για διάγνωση και εποπτεία σε βιομηχανικούς 

τομείς. 

Σα βιομηχανικά συστήματα λήψης αξονικών τομογραφιών είναι παρόμοια 

με αυτά που χρησιμοποιούνται στον διαγνωστικό τομέα της Ιατρικής, ωστόσο 
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παρουσιάζουν ορισμένες διαφορές όπως ότι χρησιμοποιούν ακτίνες Φ πολύ 

υψηλότερης τάξης ισχύος καθώς επίσης και πολύ μικρότερης διαμέτρου εστίες 

εκπομπής (Micro-Focal X Ray) της τάξης του 1μm, γεγονός που τους επιτρέπει να 

απεικονίζουν δομικἀ τμήματα του υπό μελέτη αντικειμένου (Ramsey, 2012).  

 

Σχήμα 2.10 Σύγκριση τύπων πηγών αξονικών τομογράφων. 

Οι ακτίνες Φ υψηλής ισχύος μπορούν να διαπεράσουν πολύ συμπαγή υλικά 

καθότι το μήκος κύματός τους είναι πάρα πολύ μικρό.  

Οι καθιερωμένες στάθμες τάσης που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη 

βιομηχανικών υλικών είναι περίπου 225kV, στα πλαίσια όμως τους προγράμματος, 

η πηγή που χρησιμοποιήθηκε μπορούσε να αναπτύξει διπλάσια τιμή τάσης δηλαδή 

450kV.  

Η διαδικαςία λήψησ των ΑΤ 

Έπειτα από εξονυχιστικό έλεγχο του συστήματος λήψης των ΑΣ της εταιρίας 

X-tek που έφτασε στο Αρχαιολογικό μουσείο Αθηνών και υπό την εποπτεία και 

καθοδήγηση των συνεργαζόμενων φορέων του προγράμματος το πείραμα τέθηκε 

σε ισχύ. Ο αξονικός τομογράφος βάρους 8 τόνων, εγκαταστάθηκε στο υπόγειο του 
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μουσείου και τα θραύσματα του μηχανισμού τοποθετήθηκαν κατάντη της πηγής 

των 450kV σε απόσταση περίπου 5cm,όπου και ακτινοβολήθηκαν αποτυπώνοντας 

τα δεδομένα τους σε μία συστοιχία ανιχνευτών. 

 

Σχήμα 2.11. Κατά την είσοδο του αξονικού τομογράφου της X-tek  

στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στους ανιχνευτές διόδου και την προσπίπτουσα 

ακτινοβολία παρεμβάλλονταν μία διεγερτική επιφάνεια ιονισμού η οποία σκοπό 

είχε να μετατρέψει την εκλυόμενη από το θραύσμα ενέργεια ακτινοβολίας Φ σε 

ορατή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διεγείροντας τη συστοιχία των διόδων. Οι 

ανιχνευτές με τη σειρά τους μετέτρεπαν το φως που δέχονταν σε αναλογικά 

σήματα συγκεκριμένης στάθμης και μέσω του υπολογιστικού συστήματος 

αποθηκεύονταν σε εικόνες με ανάλυση ίση με το πλήθος των ανιχνευτών. 
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Σχήμα 2.12. Κατά την διαδικασία λήψης των ΑΤ του μηχανισμού. 

Για τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν 2000x2000 τέτοιες δίοδοι και επομένως 

η ανάλυση των φωτογραφιών ήταν 4ΜP, με ευαισθησία σήματος 16 bit, ικανή να 

αποτυπώσει και τις πιο διαβρωμένες περιοχές των δειγμάτων. Έτσι, από τις ΑΣ που 

λήφθηκαν κατά τη διεξαγωγή του πειράματος περίπου 600GB δεδομένων 

αποθηκεύτηκαν μόλις σε 2 εβδομάδες, δεδομένα που απεικόνιζαν τα μεγαλύτερα 

τμήματα του μηχανισμού και ταξινομήθηκαν σε τρία ξεχωριστά μεγάλα 

θραύσματα A,B και C, ενώ τα μικρότερα τμήματα σαρώθηκαν και αποθηκεύτηκαν 

σε λιγότερες ΑΣ (Ramsey, 2012). 

Τα αποτελζςματα τησ ζρευνασ 

ύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης ο μηχανισμός των Αντικυθήρων 

αποτελούσε ένα πολύπλοκο ηλιακό/σεληνιακό ημερολόγιο το οποίο μπορούσε να 

προσομοιώσει τις θέσεις του Ήλιου και της ελήνης (και πιθανότατα και του Ερμή 
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και της Αφροδίτης) σε σχέση με τους αστερισμούς. Με τη βοήθεια ενός συνόλου 

έκκεντρων γραναζιών και μιας κινούμενης κεφαλής που μπορούσε να τοποθετηθεί 

στο κέντρο μιας μήτρας, ο μηχανισμός μοντελοποιούσε την ελλειπτική τροχιά της 

ελήνης γύρω από τη Γη. Ακόμη, καταγράφοντας τις ηλιακές και σεληνιακές 

εκλείψεις σε ένα κυκλικό ημερολόγιο με βάση την πανσέληνο (σύμφωνα με τον 

βαβυλωνιακό κύκλο του άρου), ο μηχανισμός μπορούσε να υπολογίσει όχι μόνο 

τον μήνα κατά τον οποίο θα συνέβαινε η έκλειψη αλλά ακόμη και την ώρα της 

ημέρας. 

 

Σχήμα 2.13. Διάγραμμα λειτουργίας του μηχανισμού. 

 

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο μηχανισμός φέρει 30 οδοντωτούς τροχούς οι 

οποίοι περιστρέφονται γύρω από 10 άξονες (Roumeliotis, 2018). Η λειτουργία του 

μηχανισμού κατέληγε σε τουλάχιστον 5 έδρες χειρισμού, με έναν ή περισσότερους 

δείκτες για τη καθεμία. Με τη βοήθεια του τομογράφου αποκρυπτογραφήθηκαν 

αρκετές από τις επιγραφές που υπήρχαν στις πλάκες και στους περιστρεφόμενους 

δίσκους, οι οποίες απεικόνιζαν, επίσης, τουλάχιστον δύο ημερολόγια, ένα ελληνικό 

βασισμένο στον Μετωνικό κύκλο και ένα αιγυπτιακό, που ήταν και το κοινό 
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"επιστημονικό" ημερολόγιο της ελληνιστικής, πτολεμαϊκής εποχής. Οι εγχάρακτες 

αυτές πλάκες εμπεριέχουν αστρονομικούς και μηχανικούς όρους, και έχουν 

χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως ένα είδος "εγχειριδίου χρήσης" του οργάνου. 

 

Σχήμα 2.14. Αξονική τομογραφία του Α θραύσματος. 
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Κεφάλαιο 3ο  

Παραγωγή τρισδιάστατου μοντέλου του μηχανισμού των 

Αντικυθήρων – Μελέτη περίπτωσης 

Όπως προαναφέρθηκε στα πλαίσια της εργασίας αυτής έγινε μια 

προσπάθεια τρισδιάστατης απεικόνισης ΑΣ από τις τομές ενός θραύσματος του 

μηχανισμού των Αντικυθήρων, εν προκειμένω του θραύσματος C.  

Σα δεδομένα των λήψεων των ΑΣ που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανακατασκευή ήταν αποθηκευμένα σε 517 διαφορετικά αρχεία εικόνων τύπου .tif. 

 

Σχήμα 3.1. Εικόνα ΑΤ θραύσματος C υπό 0ο μοίρες. 
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Σο λογισμικό Matlab της εταιρείας Mathworks θεωρήθηκε το πλέον 

κατάλληλο για την επεξεργασία των ΑΣ και την διεξαγωγή του πειράματος. Πιο 

συγκεκριμένα η έκδοση του λογισμικού ήταν 2018b ενώ το μηχάνημα στο οποίο 

έτρεξε χρησιμοποιούσε περιβάλλον Windows 64bit, με φυσική μνήμη 128 GΒ και 12 

επεξεργαστικούς πυρήνες. τη συνέχεια, περιγράφονται αναλυτικότερα τα 

επιμέρους βήματα της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε. 

Μεθοδολογία 

Όπως προαναφέρθηκε το πρόγραμμα που επιλέχθηκε ήταν το Matlab, στο 

οποίο έγινε αρχικά η εισαγωγή (Import) όλων των δεδομένων των ΑΣ. Ουσιαστικά 

η διαδικασία της εισαγωγής στο πρόγραμμα αντιστοιχίζει το περιεχόμενο των 

Pixels των αρχείων των ΑΣ στα κελιά ενός δισδιάστατου πίνακα τύπου Integer 16bit 

που αναφέρεται στους δύο άξονες χ,y της εικόνας. 

Με την εισαγωγή των αρχείων των ΑΣ στο πρόγραμμα δημιουργήθηκαν  

πίνακες με διαστάσεις 1523x2034 (σύνολο κελιών) τα οποία περιείχαν πληροφορία 

σχετικά με το δείκτη εξασθένησης του θραύσματος όπως φαίνεται στο χήμα 3.2. 

Σο εύρος τιμών των κελιών είναι από 0:65535. 
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Σχήμα 3.2. Φόρτωση αρχείου πρώτης ΑΤ στο Workspace του Matlab. 

τη συνέχεια έγινε η προσπάθεια κατασκευής ενός Script υπεύθυνου για την 

παραγωγή του τρισδιάστατου μοντέλου από τα δεδομένα των δισδιάστατων 

πινάκων, όπως φαίνεται στο χήμα 3.3. Η συγγραφή του κώδικα 

πραγματοποιήθηκε στον Editor  του προγράμματος και αποθηκεύτηκε σε format 

.m. 
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Σχήμα 3.3. Ο κώδικας της τρισδιάστατης ανακατασκεύης. 

Ο κώδικας του Script πραγματοποιεί τις εξής λειτουργίες:  

 Αρχικά, επιλέγει μία περιοχή ενδιαφέροντος από τις εικόνες των ΑΣ ώστε να 

αγνοήσει τις ασήμαντες πληροφορίες οι οποίες απεικονίζουν το κενό στις ΑΣ, με 

απώτερο στόχο τη μείωση του υπολογιστικού φόρτου. τα πλαίσια της λειτουργίας 

αυτής χρησιμοποιείται η συνάρτηση drawrectangle() η οποία όταν καλείται, ζητά 

από τον χρήστη να καθορίσει ένα παραλληλόγραμμο πάνω στην εικόνα της ΑΣ 

ώστε να μην ληφθούν υπόψη οι περιττές πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται εκτός 

των ορίων της περικλείουσας περιοχής (RoI - Region of Interest).  

Με την εκκίνηση αυτού του τμήματος του κώδικά η πρώτη αξονική 

τομογραφία εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή, στην συνέχεια ο χρήστης 

καλείται να σχεδιάσει την επιθυμητή περιοχή ενδιαφέροντος την οποία θα πρέπει 

να επιλέξει προσεκτικά καθώς το πρόγραμμα θα την εκχωρήσει σε μία σταθερή 

μεταβλητή και με βάση αυτήν θα περιορίσει τις ασήμαντες πληροφορίες από όλες 

τις υπόλοιπες ΑΣ που έχουν φορτωθεί (χήμα 3.4). Σέλος, αφού επιλεχθεί η 
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περιοχή ενδιαφέροντος ο χρήστης μπορεί να κλείσει το παράθυρο της  πρώτης ΑΣ, 

επιτρέποντας στο πρόγραμμα να δημιουργήσει την μεταβλητή RoI η οποία από 4 

κελιά που δηλώνουν την αρχή του παραλληλόγραμμου (άνω αριστερή άκρη) και το 

μέγεθος στον x και στον y άξονα. 

img = imread('Proj0001.tif'); 
imshow(img); 
roi = drawrectangle() 
 

 

 

Σχήμα 3.4. Επιλογή περιοχής ενδιαφέροντος Region of Interest στο Matlab. 

 

 τη συνέχεια, δημιουργεί μια μεταβλητή τύπου pointer η οποία δείχνει στο 

directory των αρχείων των ΑΣ, με τον τρόπο αυτό καθορίζονται ακριβώς οι ΑΣ που 

θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή του τελικού μοντέλου και φορτώνονται 

στο Workspace του προγράμματος ως μία δομή δεδομένων 517x1 struct (χήμα 3.5).  
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Σχήμα 3.5. Η μεταβλητἠ file αποτελεί έναν κατάλογο με τις ΑΤ. 

 

file = dir('Proj0*.tif'); 

 

 το επόμενο στάδιο, ο κώδικας δεσμεύει μνήμη (Memory Preallocation) της 

οποία το μέγεθος ισούται με το πλήθος των ΑΣ του θραύσματος. Η μεταβλητή 

Slice, προκαθορίζεται έτσι ώστε να μπορεί να αποθηκεύσει τα δισδιάστατα 

δεδομένα των ΑΣ σε ένα πίνακα. Όπως είναι εμφανές και από τον κώδικα ο 

πίνακας αυτός είναι τρισδιάστατος καθώς σε κάθε nz  του πίνακα αντιστοιχούν τα x 

και y δεδομένα n-οστής AT του θραύσματος. το βήμα αυτό όμως ο πίνακας 

προκαθορίζεται λαμβάνοντας μηδενικές τιμές με τη χρήση της συνάρτησης zeros(), 

οι μέγιστες διαστάσεις του πίνακα, στα πλαίσια του Preallocation είναι 

1522x2033x517. Ο χρόνος εκτέλεσης του συγκεκριμένου κώδικα ήταν 2 λεπτά. 

Slice = zeros(roi[4],roi[3],numel(file),'uint16'); 
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 το επόμενο βήμα, ο κώδικας τρέχει ένα βρόχο ο οποίος για κάθε n-οστή ΑΣ 

όπου n=1,…,517, επιλέγει την ενδιαφερόμενη περιοχή της και την αποθηκεύει στη 

μεταβλητή Slice στη θέση nz , ενώ στις δύο άλλες διαστάσεις του πίνακα x, y 

βρίσκεται το περιεχόμενο της εκάστοτε ΑΣ. τη συνέχεια υπολογίζει για τη n-οστή 

επανάληψη τη γωνία υπό την οποία προβλήθηκε η ΑΣ και την αποθηκεύει στη 

μεταβλητή Degree. Η μεταβλητή Degree που στη ουσία αποτελεί έναν 

μονοδιάστατο πίνακα 1x517 περιέχει τις γωνίες προβολής των AT ή αλλιώς τις 

γωνίες πρόσπτωσης των ακτινών που παρήγαγαν τις ΑΣ. Η αντιστοίχιση αυτή 

είναι απαραίτητη να γίνει σε αυτό το στάδιο του κώδικα καθώς θα χρησιμοποιηθεί 

στην πορεία για την διαδικασία της ανακατασκευής με τη εφαρμογή του 

αντίστροφου μετασχηματισμού Radon. Επίσης κατά την εκτέλεση του βρόχου 

χρησιμοποιήθηκε η βοηθητική μεταβλητή img στην οποία αποθηκεύονται 

προσωρινά, τα δεδομένα της περιοχής ενδιαφέροντος κάθε προβολής. Η χρήση της 

συνάρτησης abs() έγινε για να αποφευχθούν τυχόν σφάλματα στη πορεία 

εκτέλεσης καθώς η μεταβλητή Slice μετατράπηκε σε τύπου double. Ο χρόνος 

εκτέλεσης ήταν 8 λεπτά και 43 δεύτερα. 

for a1 = 1:numel(file) 
   img = abs(imread(file(a1).name,'PixelRegion',{[RoI(2) RoI(2)+RoI(4)] 

[RoI(1) RoI(1)+RoI(3)]})); 
   %img = double(imread(file(N1).name,'PixelRegion',{[RoI(2) RoI(2)+RoI(4)] 

[RoI(1) RoI(1)+RoI(3)]})); 
   Slice(:,:,a1) = img; 
   Degree(a1)=(sscanf(file(a1).name,('Proj0%g')))*0.6963-0.6963; 
   %Degree=uint16(Degree*1000); 
end 

 

 Για να βελτιωθεί η ευκρίνεια της τομογραφικής ανακατασκευής, έπρεπε να 

αφαιρεθεί ο θόρυβος που προκαλείται από τις μη-γραμμικές δέσμες ακτινοβολίας 

της πηγής και τις αδυναμίες αντιστοίχισης των ανιχνευτών. Για να συμβεί αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν δύο εικόνες ως αναφορά οι οποίες προέκυψαν από το άθροισμα 
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πολλών ΑΣ χωρίς την παρουσία του θραύσματος, με αποτέλεσμα μία εικόνα 

μηδενικής απορρόφησης δηλαδή λευκής και μίας εικόνας από το άθροισμα 

πλήρους απορρόφησης μαύρης. Σα αρχεία των ΑΣ των δύο αυτών εικόνων 

φορτώθηκαν στο Workspace αφού πρώτα περιορίστηκε η περιοχή ενδιαφέροντος 

τους (ROI) και αποθηκεύτηκαν με τις ονομασίες White και Black αντίστοιχα. 

Black=double(imread('Black.tif','PixelRegion',{[roi(2) roi(2)+roi(4)] [roi(1) 

roi(1)+roi(3)]})); 
White=double(imread('White.tif','PixelRegion',{[roi(2) roi(2)+roi(4)] [roi(1) 

roi(1)+roi(3)]})); 

 

 

Σχήμα 3.6. α) ΑΤ εν κενώ λήψης (White), β) ΑΤ πλήρους απορρόφησης (Black).  

την ακτινογραφία με ακτίνες Φ, η ένταση της δόσης της ακτινοβολίας για 

κάθε ΑΣ αντιστοιχεί στην ικανότητα απορρόφησης του δείγματος, που είναι 

ευθέως ανάλογη της πυκνότητας της δομής του. Η εξίσωση της απορρόφησης, 

όπως περιγράφηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο ορίζεται από τη σχέση 0

xe     όπου 

με μ συμβολίζεται ο συντελεστής απορρόφησης του δείγματος, λύνοντας τη σχέση 

ως προς το δείκτη απορρόφησης προκύπτει
0

ln( )
I

x
I

   , όπου με Ι συμβολίζεται η 

εκπέμπουσα ακτινοβολία που φτάνει στη μεριά του ανιχνευτή αφού διαπεράσει το 

δείγμα και με Ι0 η ακτινοβολία της εν κενώ (χωρίς δείγμα = μηδενική απορρόφηση = 
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μέγιστη ένταση στη μεριά του ανιχνευτή = μέγιστη διαπερατότητα) εκπομπής. 

Επομένως για να μειωθεί ο θόρυβος και οι τυχόν αστοχίες να αγνοηθούν η ΑΣ της 

πλήρους απορρόφησης Black πρέπει να αφαιρεθεί από τις δύο προηγούμενες 

λήψεις την I και Ι0. Όμως κατά την αφαίρεση προκύπτουν αρνητικοί παράγοντες 

double οι οποίοι μπορούν να εξαλειφθούν με τη χρήση της συνάρτησης abs(), όπως 

φαίνεται και στις κατωτέρω γραμμές κώδικα. Ο χρόνος εκτέλεσης της φόρτωσης 

των δύο ΑΣ αναφοράς (Black & White) και της αφαίρεσης του θορύβου είναι 4 λεπτά 

και 35 δεύτερα. 

 

for a1 = 1:numel(file) 
   Slice(:,:,a1) = -log(abs(Slice(:,:,a1))-Black./(White-Black)); 
end 

 

 τα βήματα που προηγήθηκαν, τα αρχεία των ΑΣ φορτώθηκαν στο Matlab 

και αφαιρέθηκε ο θόρυβος λόγω της έλλειψης γραμμικότητας του συστήματος 

εκπομπής και ανίχνευσης. Σο επόμενο βήμα είναι η ανακατασκευή των ΑΣ και η 

περαιτέρω αποθήκευσή τους σε ένα τρισδιάστατο πίνακα με σκοπό την απεικόνιση 

και επεξεργασία του ως ογκομετρικά δεδομένα (volume data). Η ανακατασκευή 

αυτή χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές της FBP και πιο συγκεκριμένα του 

αντίστροφου μετασχηματισμού Radon. Η εκτέλεση του βρόχου, όπως φαίνεται στις 

κατωτέρω γραμμές κώδικα περιέχει τον αντίστροφο μετασχηματισμό Radon των 

Slices που έχουν ήδη φορτωθεί σε προηγούμενες εντολές. Έτσι μετασχηματίζονται 

οι προβολές του θραύσματος παράγοντας με τον τρόπο αυτό έναν τελικό πίνακα 

τριών διαστάσεων με όνομα N_slice που αντιστοιχεί στα voxels του τρισδιάστατου 

μοντέλου.  

for a1 = 1:size(Slice,1) 
     N_Slice(:,:,a1) = iradon(squeeze(Slice(a1,:,:)),Degree); 

 
End 
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Η συνάρτηση iradon() είναι υπεύθυνη για την ανακατασκευή του κάθε 

επιπέδου (Layer) του τρισδιάστατου πίνακα ή του περιεχομένου των voxel ανά zn 

επίπεδο του τρισδιάστατου μοντέλου. Για παράδειγμα για την ανακατασκευή του 

200ου επιπέδου του τρισδιάστατου μοντέλου απαιτούνται από τον αλγόριθμο όλα 

εκείνα τα pixels που βρίσκονται στο y=200 όλων των ΑΣ (χήμα 3.7). 

 

Σχήμα 3.7. Τα σημαντικά pixels για την ανακατασκευή του 200ου επιπέδου του μοντέλου. 

Με την εκτέλεση μιας επανάληψης του βρόχου ανακατασκευάζεται ένα 

επίπεδο του τρισδιάστατου μοντέλου εν προκειμένω το 200ο επίπεδο από τις 517 

διαφορετικές AT οι οποίες λήφθηκαν με βήμα στρέψης 0.6967° μοίρες 

(517(ΑΣ)x0.6967°(βήμα)=360°(πλήρης περιστροφή)). Σο επίπεδο που εν τέλει 

προκύπτει για το τρισδιάστατο μοντέλο μπορεί να επαληθευτεί οπτικά 

χρησιμοποιώντας την συνάρτηση imshow() όπως φαίνεται στον παρακάτω κώδικα 

για το επίπεδο zn=200. 

imshow(N_Slice(:,:,200),[]) 
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Σχήμα 3.8. Απεικόνιση του 200ου επιπέδου της τομογραφικής ανακατασκευής. 

Δηλαδή, ο κώδικας για το πρώτο επίπεδο χρησιμοποιεί τα pixels που βρίσκονται 

στην πρώτη σειρά όλων των slices κωνικής δέσμης που έχουν ήδη φορτωθεί στη 

μεταβλητή Slice, σε σχέση με την γωνία της συγκεκριμένης προβολής (ΑΣ) 

degree και έπειτα επαναλαμβάνει αυτό το βήμα για όλα τα υπόλοιπα επίπεδα 

του όγκου. Φτίζει έτσι σταδιακά τα επίπεδα του μοντέλου υπολογίζοντας κάθε 

voxel. Ο μέσος χρόνος υπολογισμού του περιεχομένου του τρισδιάστατου 

πίνακα που αποθηκεύτηκε στη μεταβλητή Slice έπειτα από την διόρθωση με τις 

εν κενώ και πλήρους απορρόφησης ΑΣ υπολογίστηκε προσεγγιστικά στις 4 

ώρες. Φωρίς όμως τη διόρθωση, δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη περισσότερα pixel 
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με αστοχίες ο χρόνος υπολογίστηκε σε 4,5 ώρες, επομένως μία αύξηση του 

χρόνου υπολογισμού κατά 11%. 
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Κεφάλαιο 4ο  

Ανάλυση Δεδομένων και Ερμηνεία Ευρημάτων  

Σο παραγόμενο τρισδιάστατο μοντέλο μετά τη διαδικασία τομογραφικής 

ανακατασκευής αποθηκεύτηκε σε μεταβλητή τύπου Double μήκους 32bit εντός 

ενός αρχείου .mat του προγράμματος Matlab. Ο όγκος των δεδομένων του 

τρισδιάστατου πίνακα δέσμευε 22GB μνήμης γεγονός που το καθιστούσε 

δύσχρηστο και αρκετά αργό κατά την διαδικασία της απεικόνισης. Όπως 

προαναφέρθηκε το αρχείο έχει τη μορφή ενός τρισδιάστατου πίνακα με ονομασία 

N_Slice για την απεικόνιση του οποίου χρειάστηκε το κατάλληλο εργαλείο 

τρισδιάστατης απεικόνισης, το Volume Viewer της Matlab.  

 

Σχήμα 4.1. Επιλογή φόρτωσης του VolumeViewer από τα εργαλεία του Matlab. 
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Σο εν λόγω εργαλείο βρίσκεται στις προ-εγκατεστημένες εφαρμογές που 

διαθέτει το πρόγραμμα στη καρτέλα Apps, στην κατηγορία Image Processing and 

Computer Vision, και παρέχει τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης είτε raw 

αρχείων σε τρισδιάστατη μορφή, είτε απεικόνισης αρχείων DICOM, ή ακόμη και 

αρχείων που ήδη υπάρχουν στο Workspace του προγράμματος όπως για 

παράδειγμα ο τρισδιάστατος πίνακας N_Slice. 

Έτσι, αφού πρώτα το αρχείο, που περιείχε το τρισδιάστατο πίνακα, 

φορτώθηκε στο Workspace του προγράμματος, στη συνέχεια εισήχθη στο Volume 

Viewer μέσω της επιλογής Import from Workspace.  

 

Σχήμα 4.2. Επιλογή της τοποθεσίας του τρισδιάστατου μοντέλου. 
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Σχήμα 4.3. Φόρτωση της μεταβλητής του μοντέλου. 

Ωστόσο απαιτήθηκε η εφαρμογή αρκετών ρυθμίσεων και βελτιώσεων για να 

μπορέσει να γίνει αντιληπτή η χρήσιμη πληροφορία, δηλαδή, να μπορέσουν να 

απεικονισθούν τα όρια του θραύσματος, τα συμπαγή δομικά τμήματά του και τα 

voxels εκτός των ορίων του θραύσματος να αγνοηθούν. Σο μοντέλο όπως αυτό 

αρχικά εισήχθη στο Volume Viewer φαίνεται στο χήμα 4.3. 

την αριστερή μεριά του εργαλείου, βρίσκονται τέσσερις καρτέλες οι οποίες 

παρουσιάζουν τις τρεις τομές του τρισδιάστατου μοντέλου σε εγκάρσιο, οριζόντιο 

και κατακόρυφο επίπεδο καθώς και τον προσανατολισμό του μοντέλου αντίστοιχα. 

Ο χρήστης δύναται να επιλέξει τις τομές που τον ενδιαφέρουν και να τις δει στις 

τρεις οθόνες που αντιστοιχούν στα τρία επίπεδα ή επιλέγοντας από τη γραμμή 

εργαλείων Slice Planes μπορεί να τις προβάλει έναντι του volume rendering στη 

μεγάλη κεντρική οθόνη του εργαλείου ταυτόχρονα. Σο γεγονός αυτό σημαίνει ότι 

μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε επίπεδο συγκρίνοντας το με διαφορετικές 

τομογραφικές ανακατασκευές και εστιάζοντας στη διόρθωση των μικρών, μη 

εύκολα ανιχνεύσιμων σφαλμάτων. 
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Σχήμα 4.4. Μία αρχική απεικόνιση του στρισδιάστατου μοντέλου του θραύσματος C. 

Ωστόσο το εργαλείο διαθέτει volume renderer ο οποίος αποτελεί την default 

επιλογή κατά την φόρτωση ενός τρισδιάστατου αρχείου και κατ’ επέκτασιν την 

προβολή του ως όγκο και όχι σε τομές. την περίπτωση του μοντέλου του 

θραύσματος οι παράμετροι εισόδου που λαμβάνει το Volume Viewer είναι το μήκος 

των μεταβλητών των τριών αξόνων x, y, z καθώς και το περιεχόμενο των Voxel του 

τρισδιάστατου μοντέλου. Σην απόσταση μεταξύ των Voxel για κάθε ξεχωριστό 

άξονα δύναται να την ορίσει ο χρήστης έτσι ώστε η κλίμακα για κάθε διάσταση να 

μην είναι μονοσήμαντα ορισμένη. Με τον τρόπο αυτό τυχόν αστοχίες συσχετίσεως 

των διαστάσεων μεταξύ του πραγματικού υπό μελέτη αντικειμένου και του 

παραγόμενου τρισδιάστατου μοντέλου μπορούν να διορθωθούν. 
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Σχήμα 4.5. Βελτιωμένη τρισδιάστατη απεικόνιση του μοντέλου του θραύσματος. 

Για την απεικόνιση ωστόσο του θραύσματος έπρεπε να γίνει ρύθμιση των 

thresholds δηλαδή του κατωφλιού της βαθμίδας ορατότητας των διαφορετικών 

voxels καθώς αυτά που βρίσκονται εκτός των ορίων του αντικειμένου πρέπει να 

δηλωθούν ως διαφανή (transparent). Για να επιτευχθεί αυτή η λειτουργία, το 

Volume Viewer παρέχει την δυνατότητα επιλογής του εύρους ζώνης του 

περιεχομένου των voxels το οποίο θα δηλωθεί ως ορατό αλλά και το βαθμό 

ορατότητας του. 

Όπως φαίνεται και από το χήμα 4.4 του τρισδιάστατου μοντέλου, όμως 

υπάρχουν voxels ή ακόμη και ολόκληρα Slices των οποίων το περιεχόμενο 

διαφεύγει εντός των ορίων του επιθυμητού εύρους ζώνης ορατότητας και αυτό 

συμβαίνει για τους εξής λόγους: 
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 Πρώτον, τα δηλωθέντα όρια της ορατότητας στο Volume Viewer, δεν είναι 

διακριτά, αντιθέτως επιλέγονται με τη σχεδίαση μιας γραφικής παράστασης 

ανάμεσα στην ένταση της εικόνας (Image Intensity) και την ορατότητά της 

(Opacity), κατά την οποία οι άξονες και τα αντίστοιχα μεγέθη προσδιορίζονται 

προσεγγιστικά.  

 Δεύτερον, λόγω έλλειψης του άξονα περιστροφής για την έκαστη ΑΣ, ως 

σημείο αναφοράς και παράμετρο για τον υπολογισμό του τρισδιάστατου πίνακα 

προκύπτουν αστοχίες προσδιορισμού του περιεχομένου ορισμένων Voxel, καθώς 

κατά την εφαρμογή του αντιστρόφου μετασχηματισμού Radon, οι ΑΣ θεωρούνται 

μη μετατοπισμένες γεγονός που διαφωνεί κατά την σύγκριση δύο ΑΣ με απόκλιση 

180°.  

 Σέλος, στις αρχικές ΑΣ που εισάγονται στο Script υπάρχουν εξ’ ορισμού 

εσφαλμένα pixels, γεγονός που οφείλεται στην αρχή λειτουργίας του αξονικού 

τομογράφου και στην ικανότητά του να αποδώσει επαρκώς την πληροφορία. Σο 

πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται κατά την διαδικασία κατασκευής του τρισδιάστατου 

μοντέλου καθώς τα λανθασμένα pixels που βρίσκονται σε θέση Xi, Yj μιας ΑΣ 

λαμβάνονται υπόψη για όλη τη σειρά (row) i του τρισδιάστατου πίνακα. 

Αυτό που φαίνεται στο τρισδιάστατο μοντέλο, μετά τις ρυθμίσεις που 

επιλέξαμε στο volume viewer είναι πώς γίνονται εύκολα ορατά τα δομικά τμήματα 

του θραύσματος που έχουν πολύ συμπαγή δομή. Επίσης ενώ μπορούν να 

παρατηρηθούν οι διάφορες τομές που έχει, τα όρια της δομής του ωστόσο δεν είναι 

εύκολα διακριτά.  

Η διαδικασία αυτή παραγωγής του τρισδιάστατου μοντέλου επαναλήφθηκε 

τροποποιώντας τις παραμέτρους ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη το φιλτράρισμα. 

Έτσι, συγκρίνοντας τα παραγόμενα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι μετά την 

εφαρμογή του φίλτρου υπήρχε σημαντική βελτίωση στην τελική απεικόνιση του 
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θραύσματος, καθώς αρκετές αστοχίες στον υπολογισμό του περιεχομένου των 

voxels εξαλείφθηκαν.  
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Κεφάλαιο 5ο  

Συμπεράσματα και Προτάσεις  

Σο βασικό συμπέρασμα περί της διαδικασίας παραγωγής του τρισδιάστατου 

μοντέλου των Αντικυθήρων είναι πως η συνολική υλοποίησή του καθώς και η 

μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εργασίας είναι εφικτή δεν είναι 

όμως η βέλτιστη δυνατή. Ο λόγος είναι ότι υπήρξαν κατά την διεξαγωγή αρκετοί 

περιορισμοί που λήφθηκαν υπόψη όπως οι γενικότεροι συμβιβασμοί που γίνανε 

σχετικά με τις δυνατότητες του υλικού (Hardware) ή ακόμη και οι τροποποιήσεις 

επί του κώδικα που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τη δυνατότητα απόκτησης 

αποτελεσμάτων σε ένα καθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Ένας ακόμη περιορισμός 

που υπήρξε είναι ότι, λόγω της τροποποίησης των δεδομένων που έγινε για να 

μπορέσουν αυτά να εισαχθούν στις κατάλληλες συναρτήσεις του προγράμματος, 

επηρεάστηκε το αποτέλεσμα που προέκυπτε ως έξοδος. 

Σο αρχείο της τρισδιάστατης απεικόνισης του δείγματος δεσμεύει μεγάλο 

χώρο στη μνήμη, το γεγονός αυτό καθιστά τόσο την φόρτωση του καθώς και την 

εισαγωγή του σε κάποιο άλλο σύστημα δύσκολη και χρονοβόρα, για το λόγο αυτό 

απαιτείται από το σύστημα μεγάλη επεξεργαστική ισχύς καθώς και εργαλεία 

συμπίεσης. Η διαδικασία της επεξεργασίας του παραγόμενου μοντέλου ή της 

διόρθωσης της τελικής προβολής, είναι επίσης χρονοβόρα και δύσκολη καθώς 

απαιτείται μία τεχνική Trial and Error, η οποία εμπεριέχει τις διαδικασίες του 

Running του Script και του 3D Rendering του μοντέλου που από μόνες έχουν πολλές 

απαιτήσεις. 

Η χρήση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας φάνηκε να αποδίδει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα για την περίπτωση χρήσης που επιλέχθηκε, ωστόσο, 
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η χρήση διαφορετικών θραυσμάτων ως δείγματα σάρωσης που σημαίνει 

διαφορετικές εισόδους στο κώδικα, η εφαρμογή διαφορετικής τοπολογίας του 

συστήματος σάρωσης καθώς και η μελέτη περιπτώσεων διάταξης του συστήματος 

σάρωσης σε συνδυασμό με το σύστημα της τομογραφικής ανακατασκευής θα 

μπορούσαν να αποβούν ενδιαφέρουσες αλλαγές με απώτερο στόχο την σύγκριση 

και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της μεθοδολογίας. 

Μελλοντική πρόταση με σκοπό τη βελτιωμένη απεικόνιση του 

αποτελέσματος θα μπορούσε να αποτελέσει η χρήση διαφορετικής τεχνικής 

τομογραφικής ανακατασκευής, όπως, επαναληπτικές μέθοδοι επίλυσης γραμμικών 

προβλημάτων ή τεχνικές που λαμβάνουν υπόψη τα γεωμετρικά και φυσικά 

χαρακτηριστικά της τοπολογίας του συστήματος και τους φυσικούς νόμους που 

διέπουν την διαδικασία της εκπομπής ακτινών Φ. Ακόμη θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί προσαρμοσμένο υλικό όπως FPGAs, ASICs που θα στοχεύουν στην 

βελτίωση της ταχύτητας επίλυσης του προβλήματος της ανακατασκευής καθώς και 

στην αποδοτικότερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων. Σέλος, με τη βοήθεια 

κατάλληλων εργαλείων μοντελοποίησης θα μπορούσε το μοντέλο να απεικονιστεί 

σε STL format με σκοπό ακόμη και την τρισδιάστατη εκτύπωσή του.  
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